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Op stap met de Limanda 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 december 2019 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-
maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Zo af en toe gaan we een 

dagje vissen met de Limanda 

vanuit Vlissingen.  Koos vindt 

karper vissen helemaal niks, 

maar een dagje op zee bevalt 

hem wel. 13 september was 

de dag en Koos, Chris en on-

dergetekende vertrokken in 

vroege duisternis naar Vlis-

singen. We zouden zeebaars 

gaan vangen. Schipper Arian 

had er alle vertrouwen in, maar helaas viel het 

allemaal een beetje tegen. We vingen wel een 

paar baarsje en een paar tongetjes en botjes, 

maar het kan allemaal veel beter. Wanneer 

strakjes de schar op de kust is geeft Arian een 

seintje en dan gaan we ho-

pen met scharren vangen. Wie 

zin heeft om ook een keer een 

dagje mee te gaan kijkt op 

“sportvisserij Limanda” Daar 

kun je een indruk krijgen van 

wat er te beleven valt.  Wil je 

tzt mee op de scharren, laat het 

dan even weten !!  

    

    

            Arie  
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’t Stekelbaarsje eert Jan de Gier 
Op 14 januari dit jaar overleed Jan de Gier. Jan was 23 jaar voorzitter en het gezicht van ’t Stekelbaarsje 

en heeft ook in de jaren na zijn voorzitterschap heel veel voor de vereniging betekend. Hij heeft ervoor 

gezorgd dat de dorpsvereniging groeide en groeide. Van zestig leden in de beginjaren naar meer dan 400 

op dit moment. Jan had gezelligheid hoog in het vaandel 

staan en stond altijd vooraan met vis bakken en barbe-

cueën. Feestjes organiseren kon hij als de beste. Aan de 

Arkelse visputten verrees een clubhuisje dat in 1989 on-

der zijn leiding werd geopend door de toenmalige wet-

houder De Jong. Er kwam een tent bij en een vuurplaats, 

waardoor het voor de vissers steeds gezelliger werd. Na 

een jaar of tien werd het clubhuisje te klein en rees het 

plan voor iets groters. Jan maakte 

plannen en organiseerde mensen 

om hem te helpen. Ondertussen 

werd het ontwerp zo complex dat 

hij de leiding over het bouwplan 

overdroeg aan Wim van Dijk uit 

Ameide, die hem opvolgde als voor-

zitter.   In 2009 legde Jan de Gier de 

eerste steen voor het nieuwe club-

huis. Inmiddels zijn we tien jaar ver-

der en is ’t Stekelbaarsje met zijn 

fantastische clubhuis uitgegroeid 

tot een begrip in de regio. In de 

pauze van de zeer succesvolle fami-

liedag afgelopen zondag werd een 

film getoond van 30 jaar geleden. In 

de film was te zien hoe het eerste clubhuisje in 1989 werd geopend. De film was destijds gemaakt door 

Roel de Zeeuw op super-8 en zijn weduwe heeft de film aan de club gegeven.  Een vol clubhuis heeft ge-

noten van de film en zich verbaasd over de enorme veranderingen die rond de visputten hebben plaats-

gevonden.  

’t Stekelbaarsje is trots op zijn visputten 

en op de mensen die iets voor de ver-

eniging betekenen. Vandaar dat het be-

stuur besloot om het gebouw naar Jan 

de Gier te vernoemen. Dus 10 jaar na 

de eerste steenlegging werd  mevrouw 

De Gier uitgenodigd om de plaquette 

die is aangebracht op het gebouw te 

onthullen. Onder het oog van familie De 

Gier, 57 vissers en twintigtal gasten 

werd de vlag weggehaald. Het gebouw 

heet voortaan  

        Clubhuis Jan de Gier.  

                     artikel geplaatst in “het Kontakt”) 
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Kleine Put perikelen 

De vakantie is weer afgelopen. Veel recreanten vonden hun weg naar onze “Kleine Put” om een hengeltje 

uit te gooien. Dat levert soms hilarische situaties op. Hierbij twee foto’s van een gast die zijn hengel even 

niet bewaakte en in zijn onderbroek naar het midden van de put moest om zijn hengel op te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zuurstofgebrek in de kleine put 

Gelukkig wilde Nico onze gast wel even helpen, waardoor de hen-

gel werd gered en de karper gevangen!!  

Moraal: Laat nooit een beaasde hengel onbeheerd !! 

Ook gebeuren er soms vreemde dingen: Op de foto links zie je 

(paste?) dobber met daaraan een stalen onderlijn met een enorme 

haak. Eddy vond systeem in de kleine put (en maakt ook de foto) en 

wij vragen ons af wat de gebruiker van plan was met deze montage  

Wilde hij misschien een snoek vangen of dacht hij zo een karper te 

kunnen verleiden?? Over het algemeen respecteren onze gasten de 

regels die gelden voor het vissen in de kleine put en die op het grote 

bord vermeld staan. Toch zijn er enkele vissen met beschadigde 

bekken gevangen. Wij willen je nogmaals oproepen om de vis zo 

zorgvuldig mogelijk te behandelen en netjes terug te zetten.  

Tijdens de zomer werd het langdurig warm. 

Zoals bekend neemt het zuurstofgehalte in 

water af door het stijgen van de tempera-

tuur! Eind Augustus was het dan zover, de 

karpers in de kleine put begonnen massaal 

bovenin te zwemmen en aasden niet meer. 

Wat te doen? Buurman Lars bleek bereid 

om met zijn enorme pomp achter de trek-

ker het water eens even flink om te roeren. 

Met een paar uur pompen en dat een dag 

of vier achter elkaar was het probleem voor 

die dagen opgelost. Het zuurstofgehalte in 

de vijver was 5 mg/L, waar het eigenlijk 8 

mg/L hoort te zijn. 
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Proef  zuurstofvoorziening 

Het boven beschreven zuurstofgebrek in de zomer was aanleiding voor ’t Stekelbaarsje om contact op te 

nemen met Jan Kamman van SVN. Ook hij heeft wat onderzoek gedaan en informatie ingewonnen in zijn 

netwerk. Daaruit kwam het voorstel van Peter Coene van Aquatic engineers het best overeen met onze 

wensen. Jan Kamman stelde voor een gezamenlijk project te starten met een beluchtingspomp van aqua-

tic engineers en twee dataloggers in het water om de gegevens (watertemp en zuurstofgehalte) te meten 

en dit vanaf het voorjaar  tot aan de herfst te doen. We kunnen zo inzicht vergaren in de veranderingen 

van watersamenstelling gedurende het jaar. De aanbeveling van Peter Coene:  De kleine vijver heeft een 

watervolume van 2392 m² x 1,5 m = 3588 m³ en is een mooie rechthoek. Dan zou ik gaan voor een Turbo 

Jet 0,75 KW, 230 V monofasig met 55 m kabel (kan korter indien mogelijk, even na te meten) en thermi-

sche stekkerbeveiliging. De positie waar de pomp komt te liggen bedraagt 95 m t.o.v. de overliggende oe-

ver, dus met een werkingszone van dit model van 80 meter is dit perfect 

om de gehele vijver te bereiken. Welke korte oever gekozen wordt zal in 

functie zijn van de netstroomvoorziening, vermoedelijk de oostelijke oe-

ver. (foto van internet, kan evt er anders uitzien)  

Belangrijk is de OC van deze beluchter, per uur wordt 25 m³ atmosferi-
sche lucht onder druk gemengd met een pompdebiet van 250 m³ water. 
Op +/- 14,5 u is de hele vijver dus verpompt. De OC van dit type beluch-
ter bedraagt 0,667 kg O2/KWh, bij deze Turbo Jet 0,75 dus 507 gram O2/
h. Het voorstel van Jan Kamman was kort en bondig:  Wij betalen ieder 
de helft van de pomp. SVN levert de dataloggers en doet de uitlezing en 

’t Stekelbaarsje zorgt voor een roeiboot met vrijwilliger om de dataloggers op te pikken en de pomp te 
plaatsen.  ’t Stekelbaarsje gaat graag accoord met het voorstel van SVN in de hoop en de verwachting dat 
we volgend seizoen géén zuurstof problemen hebben !!    SVN bedankt voor deze prettige oplossing. 

Begin april overleed zeer onverwacht ons lid Martin Wolschrijn. Dit was een enorme schok voor zijn 

vrouw Nicolette, zijn familie en vrienden. Martin is jarenlang wedstrijdvisser geweest bij ’t Stekelbaarsje. 

De afgelopen jaren had hij zijn focus meer verlegd naar nationale en internationale wedstrijden. 

Martin was een verzamelaar van mooie hengelspullen, zijn verzameling lijkt op de voorraad van een hen-

gelsportwinkel.  In overleg met Nicolette worden zijn hengelspullen te koop aangeboden, Martin zou wil-

len dat zijn schitterende visspullen opnieuw gebruikt worden. 

Een deel van de spullen is hieronder genoemd, soms met een richtprijs. Men kan bieden!  Erik Donker 

gaat de verkoop regelen, je kunt hem bellen op nummer 0619077091 

3 stuks Van de Willik K2 heavy feeder  Long distance, 2 toppen  per stuk vanaf € 100 bieden. 

3 stuks Van de Willik K2 medium feeder Medium Feeder, 2 toppen per stuk vanaf € 100 bieden. 

3 stuks Ferry Smih feeders meerdere toppen; Dutch master Feeder shimano; Shimano Matchhengel 

Van de Willik K2 light feeder 2 toppen vanaf € 100 

Telescoophengel Malevé 8 m   € 50 

Compleet hengelpack Colmic vaste stok 14,5 m met twee topsets en een cupset vanaf € 250 bieden. 

Martin Wolschrijn 
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http://www.sportvisserijnederland.nl 

http://www.totalfishing.nl 

http://www.matchfishing.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Verder diverse Daiwa Feeder hengels met molen 

Diverse vaste hengels en schitterende Engelse koffers en nog heel veel meer. 

Nicolette hoopt dat de spullen hun weg vinden naar echte liefhebbers!   Bel Erik voor vragen ! 

De websites is https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ is ook in de 

scannen in QR code. 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
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Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
http://www.vaniperen.nl/
http://www.debloklandsepaal.nl/
http://www.hs-hoveniers.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/
http://buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.wegmetasbest.nl/

