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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief  1 december 2020 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Het weer is fantastisch en de vangsten zijn goed, vooral in het buitenwater! De coronatijd blijft maar voortduren, 

maar voor onze club is het niet echt problematisch! Sterker nog: we hebben zeker 80 leden meer dan vorig jaar, 

we hebben de 500 leden-grens ruimschoots gepasseerd. Dat geeft ons wat extra financiële armslag, waarmee we 

de klap van de diefstal redelijk te boven komen. De club draait geweldig. 

Ook de wedstrijden worden uitstekend bezocht. Het van te voren in-

schrijven loopt prima, de loting staat anderhalf uur voor aanvang op de 

app en iedereen kan op zij dooie gemak met inachtneming van de 1,5 

naar het viswater gaan!  De vangsten variëren nogal, maar dat is bij wed-

strijden ook de bedoeling. Vorige week donderdag is de heer Gerard de 

Laak van Sportvisserij Nederland op de put geweest om ons te intervie-

wen over het gebruik van de pompen. Chris Toenders heeft hiervoor de 

honneurs waargenomen en in “Het Visblad” zal tzt het een en ander te 

lezen zijn. Ondertussen heb ik geprobeerd om een facebookpagina te 

starten namens HSV ’t Stekelbaarsje. Daar werd wel positief op gerea-

geerd, maar e.e.a. zal nog wat meer vorm moeten krijgen. Ik nodig face-

bookgebruikers dan ook uit om leuke berichtjes en foto’s op de tijdlijn te 

zetten. De visstand in de grote put is veranderd. Na het overzetten van 

een flink aantal karpers is het probleem van de “onderzeeërs” in de put 

flink afgenomen. Er wordt ook weer meer kleine vis gevangen en dat is 

een goed teken.  

Dinsdag 29 september staat de aannemer op de stoep om de invaliden-

steiger onder handen te nemen. Hoewel we nog geen tekening hebben 

gezien gaan we er vanuit dat het goed komt. Volgens de uitvoerder gaan 

we “in het werk”  het ontwerp vaststellen, met als uitgangspunt dat er 

voor de vissers niet al te veel verandert! 

Rest mij nog de vrijwilligers die vele uren werk in de put steken te bedanken! Zonder jullie was onze verenging 

niet zo’n prachtig natuurpark geworden! 

Vang ze, Arie 

De websites is 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

is ook in de scannen in QR code. 

 

 

Ook is hsv 't stekelbaarsjeop facebook 

Klik op het logo 

 

 

goed visplekje 

 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://www.facebook.com/search/top?q=hsv%20%27t%20stekelbaarsje
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Goede sfeer tijdens Teun van der Neut-familiedag !! 

Op 16 augustus werd de traditionele Teun van der Neut-

familiedag georganiseerd. Ook nu weer waren hele families 

naar de put gekomen, in totaal 54 deelnemers. Met nog een 

aantal toeschouwers niet-vissers was het behoorlijk druk. 

Vanwege de corona werd goed afstand gehouden, maar dat 

kon de pet niet drukken! 

 

 

Ruben Romijn bood aan om vis te bakken en hij 

voldoende vis bij zich!! Volgens mij zijn er men-

sen geweest die met pijn in de buik naar huis gin-

gen nadat ze zich bij Ruben hadden volgegeten. 

Fred en Chris zorgen voor de organisatie van de 

wedstrijd, de weging en de prijzen en hier zijn ze 

bezig om e.e.a voor elkaar te krijgen. 

Mia van der Neut in haar elektrische stoel die ieder 

jaar vanuit de kern Arkel naar de put rijdt! Zij bezoekt 

trouw de wedstrijd die de naam van haar overleden 

man draagt. Mia bedankt voor je aanwezigheid en 

voor je steun aan de vereniging. 

Er werd natuurlijk ook gevist en hierboven zie je Cees 

en William die de wedstrijd ruimschoots wonnen. Op 

de website kun je de getallen van het wedstrijdresul-

taat bekijken. 

Zoals gewoonlijk was er weer een vracht aan prij-

zen en konden ook de niet zo succesvolle vissers 

met een prijs naar huis.   Het was een dag om 

met veel genoegen op terug te kijken !!! 

Interessante websites: 

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://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
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Berichten uit de natuur: 

Onze vrijwilligers zijn voortdurend bezig om het mooie plaatje van 

onze vijvers nóg verder te verfraaien.  Teus heeft achter de container 

een mooi veldje bloemen gezaaid en de strook in het  

niemandsland doet het ook lekker, dankzij het onkruid wieden van Dirk. Volgend jaar zal het waarschijnlijk nóg 

mooier worden als ook de tweejarige bloemen zullen bloeien….. 

Ondertussen kan de natuur ook zonder hulp, want de paddenstoelen doen het geweldig.  Een rondje om de put 

levert zo een aantal plaatjes op van schitterende composities:        

Vorige week (foto Chris T)  Deze week dezelfde paddenstoelen  

Het is de moeite waard om rond te kijken en niet alléén  

naar de dobber te staren. De foto’s hier afgdrukt laten zien  

hoe prachtig  de natuur kan zijn.  

Kijk zelf ook eens rond, misschien zie je zelf ook nog  

vegetatie die de moeite van het fotograferen waard is !! 
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Waar zijn de peren ? 

Mooie paddenstoelen rond de put 

Naar aanleiding van de app-conversatie: “waar zijn de peren?” is hiernaast de oplossing ! 

Alle peren uit de Piet de Vrieslaan werden in de kar gelegd. Het is een flinke hoeveelheid die als perensap een 

goed doel gaat ondersteunen !! 

Pas op voor dieven !!!! 
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MIJN EERSTE HENGELTJE 
Mijn eerste hengeltje was een bamboe stokje van ongeveer 3 meter. Eigenlijk was dit kromme stokje van mijn va-
der maar die is er nooit mee weggeweest. 
Mijn vier allemaal oudere zussen hadden bedacht dat het leuk zou zijn om voor vaderdag (ik denk in de buurt van 
1962) een hengel cadeau te doen aan onze pa. Het drie-delige gevaarte van bamboe met daarbij een tuigje waar 
je nu twee karpers tegelijk mee naar binnen zou kunnen halen was voorzien van een dobber waar een twintig 
ponder nog moeite mee zouden hebben om die onder water te krijgen. Wisten die meiden veel. Ze hadden zich 
een hengeltje aan laten smeren in een zeer beperkte hengelsport- annex kledingzaak in het naastgelegen dorp. 
Mijn vader, druk met zijn gevarieerde landbouw en veeteelt bedrijf, had helemaal geen tijd voor die flauwekul en 
al helemaal niet met een krom stokje van 3 meter dus bleef de hengel ongebruikt in de koeienstal liggen. 
Na heel veel vragen en zeuren kwam uiteindelijk de dag dat ik met dat hengeltje op pad mocht naar het molen-
wiel vlak buiten het dorp, een overgebleven plas van een dijkdoorbraak ergens in het jaar 1740 (maar dat weet ik 
niet helemaal zeker). Na zeer veel waarschuwingen van mijn moeder over hoe gevaarlijk het daar wel was want 
de wiel was op plaatsen wel 9 meter diep, zwemmen kon ik toen nog niet, kreeg ik toestemming. In de meeste 
winters konden we er heerlijk op schaatsen als het ijs dik genoeg was maar nu mocht ik er gaan vissen. Al eerder 
was ik stiekem met vriendjes aan die waterkant geweest met een boomtak met daaraan een touw met een krom-
gebogen spijker (echt waar) om een visje te verschalken. Niks gevangen natuurlijk. Nadat ik op de echte eerste 
visdag voldoende regenwormen uit de grond gehaald had op het eigen erf toog ik naar de waterkant. Ik moet zeg-
gen dat het even duurde maar plots was er beroering aan de dobber te zien. Met hele kleine rukjes kondigde zich 
een vis aan die mijn pier wel lekker vond. Na ongeveer tien minuten sabbelen ging de dobber eindelijk onder en 
haalde ik een giga paling naar boven. Natuurlijk meteen naar huis want daar was moeder wel blij mee. Die ging de 
pan in en was erg lekker. Daarna nog vaak op pad geweest met deze bamboe-stok maar meer als voorntjes heb ik 
er niet meer mee gevangen. 
 
Wellicht kan er in onze nieuwsbrief een nieuwe rubriek ontstaan over “JOUW/MIJN EERSTE HENGELTJE”. Er zijn, 
denk ik, diverse leden die een veel spannender verhaal hebben bij hun eerste hengeltje dan ik. Klim eens in de 
pen en zet jouw verhaal ook eens “op papier” en stuur het naar de redactie van de nieuwsbrief tw. Martijn en 
Bram Maas:  martijn@martijn-maas.nl of bramm939@martijn-maas.nl 

Veel riet langs de put. We kunnen wel een cursus rietdekken beginnen. 

mailto:martijn@martijn-maas.nl
mailto:bramm939@martijn-maas.nl
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Koos en co. 

Hebben de ze nou de hoogspanningsdraden aan de molen vastgemaakt? 
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Hans staat een omvallende boom tegen te houden. 

Eddy vist onder begeleiding. 

Piet vangt een baarsje. 
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Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

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/

