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Van de voorzitter 
De afgelopen periode is er weer volop gevist. Na de 

ellende met 2 x ziekte in de putten en 300 dooie vis-

sen zijn we weer op de goede weg. Al met al hebben 

we toch een schadepost van ongveer € 2700, waar-

van een deel door Sportvisserij Nederland voor haar 

rekening is genomen. Bij deze acties is Jan Kamman 

de grote supporter van onze vereniging, bedankt 

Jan!   

Ondertus-

sen heeft 

zich de 

volgende 

kosten-

post zich 

nadrukke-

lijk ge-

meld. De 

dakplaten, 

9 jaar oud 

zijn onder 

invloed 

van de sterke instraling van de zon hun coating aan’t 

verliezen. Gelukkig komen er verzinkte platen onder 

tevoorschijn en die kunnen ook wel een stootje heb-

ben. Toch kan dit natuurlijk niet zo blijven. Garantie 

is er niet bij, de aannemer is failliet. We zullen het 

ting zal eraf moeten. Kan iemand ons helpen aan een 

betere, snellere, goedkopere oplossing ? 

In de ziekenboeg is het tamelijk druk: Martijn Maas is 

aan zijn kaak geopereerd, Joop van’t hoff is nog steeds 

aan’t herstellen van zijn operatie aan een bloedvat, 

Eddy komt langzaam weer op gang met zijn genezen 

achillespees en Dirk van Straten is aan zijn neustussen-

schot geopereerd. Als je vrijwilliger bent bij ’t Stekel-

baarsje kun je zomaar iets gaan mankeren! 

Toch is er ook weer hard gewerkt:  Het groen ziet er 

fantastisch uit en ook rond gebouw en container ko-

men steeds meer tegels te liggen. En de tegels liggen 

hoe langer hoe vaker waterpas! Teus Kooyman vindt 

dat tegeln niet zijn werk is, maar ik vind dat hij het uit-

stekend kan! Koos heeft achter het gereedschapshok 

een afdruiprek voor voeremmerttjes gemaakt, zodat de 

emmertjes droog en schoon naar binnen kunnen. Vis-

sers, graag de emmertjes schoon op het afdruiprek 

zetten!  Bedankt! 

De wedstrijden lopen weer als een dolle ! De laatste 

wedstrijd hadden we weer 34 deelnemers. Vooral in de 

kleine put is er een toename aan deelnemers, daar ont-

staat een echt aparte groep specialisten. 

 

Op 7 oktober wordt de traditionele open wedstrijd ge-

vist langs het Merwedekanaal. Opgeven tot 30 septem-

ber op stekelbaarsjearkel@gmail.com  Hopelijk kunnen 

we dit jaar de 50 deelnemers halen en vangen we wat 

meer vis dan afgelopen jaar. 

 

Zie julllie aan de waterkant,  vriendelijke groet,  Arie 

 

 

 

 

waarschijnlijk zelf op 

moeten lossen. Over-

leg met enkele des-

kundige binnen de 

club gaat in de richting 

van een vloeibare coa-

ting smern.  Dat is 

mog niet zo simpel, 

alle oude plastic coa-

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 december 2018 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
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Nieuwe natuur rond de put. 
Op 13 juli j.l. voerde een enorme 

wielkraan van de fa. Baars diverse 

werkzaamheden uit rond de put. Het 

bestuur heeft besloten dat de de 

damwandplaten die overal zichtbaar 

zijn, zoveel mogelijk aan het gezicht 

moeten worden onttrokken. De kraan 

op de foto drukt de palen en de pla-

ten naar beneden, zover dat ze net 

onder de waterspiegel zitten. Daar-

door de fungeren deze nog steeds als 

oeverbescherming. Het is de bedoe-

ling dat de oevers gaan begroeien en 

daardoor een natuurlijke bescher-

ming vormen. Ook zullen we probe-

ren in de oeverzone planten te laten 

groeien als riet, lisdodde, snoekkruid, wilgenroosje, kattenstaarten e.d.  Deze planten zullen ook bescher-

ming gaan bieden aan de vissen die in en rond het riet uit de eitjes kruipen.  

   

Op de bovenste foto zie je de kraan bezig bij 

steiger 16. De onderste foto is vanaf steiger 16 

genomen op 8 september. Daar kun je zien dat 

er al sprake is van beginnende begroeiing. He-

laas was het al lange tijd heel droog toen de 

kraan kwam. Zodra de kraan bij steiger 6 en 7 

aan het werk ging, zakte deze zowat door de bo-

dem. IJlings moest de kraanmachinist proberen 

uit het zakkende veen te komen, anders was de 

kraan geheel verzakt geraakt. Er werd besloten 

het werk te laten zitten en dus kun je van steiger 

8 tot 13 nog de platen en de palen zien zitten. 

Later dit jaar of begin volgend jaar komt de fir-

ma Baars terug met een wat kleinere rupskraan 

om het werk af te maken. Waarschijnlijk zullen 

we dit werk combineren met werkzaamheden 

aan de kleine put, maar daar moet het bestuur 

nog een beslissing over nemen ! Wanneer er le-

zers zijn die eventueel oeverplanten “over” heb-

ben, houden wij ons aanbevolen!  
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Eddy Vink stelt zich voor: 

Hallo, Ik ben Eddy Vink 57 
jaar. Door een zwaar ongeluk 
is me hele leve verknald  
Mijn grote hobby was politie-
hond opleiden zoals drugs en 
diverse en pakwerk. 
Dat was me grootste hobby, 
me vrouw zei je kunt er beter 
blijven wonen !! Het was ge-
weldig om met honden te 
werken en we hebben een 
aantal diploma’s gehaald. Toen gebeurde in september 2013 groot ongeluk ik 

wist niet wat mijn te wachten stond. Ik lag in een klap in het ziekenhuis in Gorinchem ik wist helemaal 
niet wat er gebeurd was  Heb wel me ouders en me andere hond gezien ik vond het raar Ik zag zo man 
staan in witte kleding ik dacht wat heb ik nu  De artsen zeiden je heb flinke ongeluk gehad en je lig hier in 
het ziekenhuis in Gorinchem 

En je word zo opgehaald 
naar UMC Utrecht je heb 
ruggengraat op 3 plekken 
gebroken Een flinke hoofd-
wond en bloeduitstoting  
Je bent 50 meter wegge-
slinger met de fiets en 2x 
hartstilstand gehad  
Ik heb totaal 9 uur op de 
operatiekamer gelegen en 
24 schroeven en aantal 
pinnen in me rug  

Vast gezet naar maanden revalideren  
Moest ik weer een andere hobby zoeken van advocaat letselschade  
Ik was boos daar kan je met pen niet beschrijven heb ook EMDR gehad om 
te verwerken 
Me letselschade zei ga een hobby zoeken Ik hou van vissen  
Misschien is iets voor jou ook iets en zeker om te verwerken 
Vissen is een goede therapie is bewezen en dat is waar 

Ik heb me vissen spullen op zolder leggen die zal ik op zoeken  
Bij ons in de vijver zitten vissen vond 
geen bal aan vispas aan gevraagd  
Ik hoorde dat ze ook invaliden plek-
ken hebben  
Ik dacht ga is kijken waar het is het 
Stekelbaarsje  
En ben niet meer weg gegaan en me 
eerst grote vis was een goudkarper  
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vellen op het dak !! 

Wouw ik was gelijk verkocht en  nu doe ik een hoop dingen voor  visclub bij ‘t Stekelbaarsje  
Het kasboek bijhouden zoals in- en uit gaven voor broodjes, drank en diversen. 
En ook met wedstrijden voorbereiding broodjes en voer en alles klaar zeten  
Maar verandering van het weer blokkeert me spieren, dat is geen lekker gevoel bah 

En zeker de wintermaanden als het kouder word 
heb ik pijnbestrijding  nodig. Zoals Tens morfine 
wat moet je anders ja toch en een goed korset Ik 
heb ook één 3 wieler gekregen daarmee kan ik op 
de fiets naar het Stekelbaarsje rijden   
Heb veel plezier in alles en vind fijn dat er reke-
ning gehouden word met mensen met een handi-
cap Dat zie je niet veel daarom heb ik er zin in om 
hier alles te doen met veel plezier 
Ze kunnen merken dat ik er zin in heb ook alles 
met de vis vereniging  En je kunt altijd meer din-
gen leren en dat doe ik nog steeds  Dat komt door  

de plaatjes die in me rug zetten en draag voor goed korset  
Ik heb heel goed naar me zin als ze vragen waar is Eddy die is bij het Stekelbaarsje  
Om mee te helpen of alles klaar te zeten voor wedstrijden.  
 

Met vriendelijke groetjes Eddy Vink  
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Visstand in de putten 

Na de vervelende periodes van sluiting van de putten kunnen we zeggen dat de visstand er weer tamelijk 

goed uitziet. In de vorige nieuwsbrief konden we al melden dat het met de vissen de goede kant op ging 

en op dit moment is daar nog geen verandering in gekomen. 

Wel kunnen we zeggen dat de vis-

stand iets verander is, in ieder geval 

de vangsten. In de kleine put zijn de 

karpers van het eerste uur weer 

groter geworden. Ricardo Mellema 

ving een schitterend uitziende spie-

gel van ongeveer 10 Kg. (de foto is 

wat minder, maar het is echt Ricar-

do) Het is dus zaak om in de kleine 

put met stevig materiaal te vissen!  

20/00 is geen overbodige luxe. Als 

je de pech hebt dat je zo’n loebas in 

zijn staart haakt, dan weet je hele-

maal niet waar ie blijft !! Ook zitten 

er in de kleine vijver veel voorns. 

Deskundigen vertellen dat voorns 

het ook prima doen op het sojavoer 

dat we gebruiken. Van die voorns kun je wel last hebben als ze op je voer landen. In de kleine put zijn dit 

jaar ook 25 zeeltjes uitgezet, maar daar hebben we slechts sporadisch een terugmelding van gekregen.  

In de grote put is verandering merk-

baar. Op de foto hiernaast staat Jac-

ques Slob met een mooie spiegel 

(waarschijnlijk nog een overblijver 

van de eerste uitzetting in de kleine 

put van 4 jaar geleden). De vis woog 

10,2 Kg en werd gevangen op stei-

ger 16 op 2 augustus j.l. Op steiger 

15 zat Arie van Burgel meer dan een 

uur met een karper aan de lijn, 

maar moest zich gewonnen geven, 

de lijn brak. Toen we de een project 

spiegelkarper gingen opstarten zijn 

de grote vissen uit de kleine put 

verwijderd. Er is toen een klein aan-

tal karpers in de grote put geplaatst 

en daarvan krijgen we steeds meer 

“last”. 

Met de zeelten gaat het ook steeds beter. We hebben de afgelopen 2 jaar 150 Kg zeelt uitgezet en dat is 

terug te zien in de vangsten. Regelmatig wordt het resultaat in het dichtbij-vak gemaakt door zeeltvang-

sten. Dit heeft ons doen besluiten Heel bijzonder was ook de vangst van een snoekbaars van 3,5 pond 

door Chris van Pelt tijdens de marathon. Helaas voor Chris telde deze niet mee! Er zijn trouwens ook  
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al kleine snoekbaarsjes 

gevangen.  De vangst van voorntjes 

en bliekjes laat te wensen over, het 

is lastig om een groot aantal daar-

van te vangen.  Ook is een aantal 

snoeken gesneuveld, hiernaast 

ééntje van een meter die het lood-

je heeft gelegd. In principe is de 

snoek een vis van helder water en 

snoekbaars juist van troebel water. 

Wanneer je bij de pomp zit kun je 

ook zomaar een stelletje windes 

vangen. Winde is een kwetsbare 

vis, dus wij zijn blij met hun aanwe-

zigheid.  Toch is nog niet alles hele-

maal jofel, want soms wordt er nog 

een brasem gevangen met lelijke 

plekken.  Bij navraag bij Mark 

Breedveld was zijn mening dat we 

hier weinig aandacht aan hoeven 

te besteden en dat dit geen pro-

bleem is (?) In grote lijnen kunnen 

we zeggen dat de visstand goed is. 

Toch gaan we deze winter in over-

leg met Mark Breedveld 

(karperdokter en Jan Kamman, 

SVN) om te bespreken of er met 

een ander soort voer moet worden gevoerd. Ook hebben we het principebesluit genomen om deze win-

ter alleen zeelt uit te zetten in de grote put. Voor uitzetting in de kleine put loopt het overleg nog, maar 

ook daar zal geen uitzetting gaan plaatsvinden.  We doen er alles aan om de leden zoveel mogelijk te la-

ten vangen. Heb je opmerkingen of aanvullingen??  Meld het ons, we gaan er in ieder geval over praten! 

Vissen met de Limanda op 6 november 2018 
Wil je een keertje mee de Westerschelde op ??   

Vertrek uit Vlissingen  8 uur 

Vissen op schar, wijting gul ?? 

Plaats voor 8 personen 

Hengels en aas en catering inclusief:  € 75 all in 

Vervoer wordt in onderling overleg geregeld.  

Meld je aan bij Arie de Koning 0642113314 

Meer weten??  Klik op www.limanda.nl  

 

http://www.limanda.nl
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Jeugdwedstrijd Arkel 1035 
Arkel 1035 heeft in samenwerking met ’t Stekelbaars een hartstikke leuke wedstrijd in de monding van de Arkelse 

sluis gevist.  Ruim 50 kinderen waren naar de waterkant gekomen om de hengels te kruisen. De kinderen die wer-

den bijgestaan door familieleden met “verstand van vissen” wisten wel een visje te vangen. In het behoorlijke stro-

mende water was het voor minder ervaren begeleiders lastig om de beestjes aan de schubben te komen.  Het zag 

er heel gezellig uit, waarbij het comité ook nog voor drinken en gebak voor de kinderen had gezorgd. 

Uitslag: 

Groep 1 + 2:   4 deelnemers, helaas geen  enkele vis gevangen 

Groep 3 + 4:  22 deelnemers 

1. Nienke Monshouwer  16 vissen 286 cm 

2. Eva Viveen  13 vissen 220 cm 

3. Wessel Hak  10 vissen 175 cm 

Groep 5 + 6 :  17 deelnemers 

1.  Lizzy Prins  22 vissen 298 cm  (totaalwinnaar) 

2. Ryan Oskam  11 vissen 180 cm 

3. Lynn Breur  16 vissen 178 cm 

Groep 7 + 8:  10 deelnemers 

1. Sem Baarda  5 vissen 82 cm 

2. Caine van der Linden 2 vissen 32 cm 

 

Totaal aantal gevangen vissen:  138 stuks 

Complimenten voor Gerrit Prins en Lex Kruis voor het regelen van deze happening en natuurlijk Humprey Prins die 

namens Arkel 1035 de honneurs waarnam. 

De mooiste hengel was van Christa van der Heijden 
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www.verspuybouwsystemen.nl 

Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

         www.hs-hoveniers.nl 

Tel: (0183) 309 777 

 info@rontrex-asbest.nl  

www.wegmetasbest.nl  

Tel. 0183562013 

www.vaniperen.nl 

0183564088 

www.deblokandsepaal.nl 

Tel. 0183563044 

www.buller-bouwmaterialen.nl 

http://www.sportvisserijnederland.nl 

http://www.totalfishing.nl 

http://www.matchfishing.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

http://www.visplanner.nl/ 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

De foto’s Jeugdwedstrijd Arkel 1035 op deze link is 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportverenigi

ng.nl/foto-s/7557/jeugdwedstrijd-arkel-1035.html 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
http://www.verspuybouwsystemen.nl
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
http://www.hs-hoveniers.nl
mailto:info@rontrex-asbest.nl
http://www.wegmetasbest.nl
http://www.vaniperen.nl
http://www.deblokandsepaal.nl
http://www.buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/7557/jeugdwedstrijd-arkel-1035.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/7557/jeugdwedstrijd-arkel-1035.html

