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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 
Het kalenderjaar is aan zijn laatste maand be-

gonnen. Onze oud-voorzitter Jan woont in het 

gasthuis. Hij wordt met regelmaat door enkele 

bestuursleden bezocht. Ook komt hij af en toe 

nog wel eens naar de Put.  Huib van Heumen 

heeft een lichte beroerte gehad, waarvan hij 

langzaam herstelt. Hij heeft nog moeite met 

praten. Wij wensen hem beterschap.  

 

 

 

 

 

 

 

Het karperproject in de kleine put is iets anders 

gelopen dan de bedoeling was: we zouden 400 

karpertjes krijgen met een PIT-tag (chip o.i.d.) 

zijn we gekomen,  maar We kijken met de vereni-

ging terug op een zeer succesvol jaar: De concour-

sen hebben dit jaar gemiddeld bijna  30 deelne-

mers getrokken, wat erg goed is in verhouding met 

ons ledenaantal. Ook de OLC op de woensdag 

werd goed bezocht. de PIT-tag ontbrak omdat de 

correcte vergunningen niet waren verkregen. Toch 

hoefden we de karpers niet te betalen (ook niet de 

helft) ! Sportvisserij Nederland bedankt! Voordat 

de karpers in de kleine put weren uitgezet, moes-

ten eerst de grote oude spiegelkarpers worden 

weggevangen en uitgezet in de Maas.  Dit mislukte 

voor de helft, want er bleven zeker 50 oude spie-

gels inzitten. Die gaven trouwens wel hele leuke 

sport samen met de nieuwen. De regels voor de 

kleine put ( 8+2 meter, weerhaakloze haak, geen 

leefnet en niet zinkvissen) worden over het alge-

meen goed nageleefd. Deze winter worden er nog 

eens 100 Kg van dezelfde spiegeltjes bijgezet: 

Great FUN !!    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en dan zouden we 

met een scanner 

automatisch bij kun-

nen houden welke 

vissen waren gevan-

gen en we zouden 

dan kunnen wegen 

wat ze gegroeid wa-

ren. De 400 karpers 

INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 1 maart 2017 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Hans van Ooijen met een oude spiegelkarper  
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 

In de grote put is de zwarte verbrede rand op de oeverbescherming verwijderd en de damwand en de palen zijn 

naar beneden gedrukt. De Steigers rond de put worden op dit moment door KOOS Hoekwater 

(Hoofdletters!!) vernieuwd.  Verderop in de nieuwsbrief meer foto’s hiervan.  De watermolen (Toenders To-

wer) draait in volle glorie en pompt heel veel liters water door de put. Ook hiervan staan verderop in de 

nieuwsbrief foto’s. Eindelijk gaat het gebouw ook formeel van ons worden:  De gemeente is in samenwerking 

met de notaris een “Recht van Opstal” te vestigen. Een geluk hierbij is dat de watermolen hierin wordt mee-

genomen en dat daardoor de kosten nog enigszins binnen de perken blijven. De brandweer hield op 29 no-

vember een succesvolle boomzaagdag. Verderop in de nieuwsbrief zijn verslagen  te lezen. 

Grote bonte specht 

De grote bonte specht is misschien wel de meest 
voorkomende spechtensoort in Nederland. Hij heeft 
nog twee boertjes/zusjes. De middelste bonte specht 
en de kleine bonte specht. Die laatste twee zijn echter 
zeer zeldzaam. Zeker in onze omgeving. De grote bon-
te specht kan wel tien keer per seconde met zijn sna-
vel tegen een boom roffelen. Wij zouden daar bar-
stende hoofdpijn van krijgen, maar de kop van een 
specht is daar speciaal op aangepast. Hij heeft onder 
andere een ‘sponsachtige’ botstructuur achter zijn 
snavel. Daarmee worden veel klappen opgevangen. 
Ook rondom onze eigen visput is de grote bonte 
specht een graag geziene gast. Bomen genoeg! 

Purperreiger 

De purperreiger is een bijzondere reigersoort. In de Zouweboezem, 
bij Ameide, broedt een van de grootste kolonies van Nederland. In de 
put van Looijen overnachten ze regelmatig (en misschien broeden ze 
er wel!??). In Arkel zijn we wat dat betreft verwend en kan men regel-
matig een purperreiger tegenkomen. Door hun purperrode kleur en 
gestreepte nek zijn ze op de grond relatief makkelijk van een blauwe 
reiger te onderscheiden. In de lucht wordt het iets lastiger. De poten 
en tenen van de purperreiger steken verder uit. Daardoor is ook de 
vlucht minder soepel (haastiger/minder stabiel). 

Nu zitten de meeste purperreigers onderhand in Afrika. Vanaf maart 
kunnen we ze weer in Nederland gaan zien.  

 

Lennart van Sluis 
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Bestuursmededelingen: 

Watermolen = Toenders Tower 

1. Opzeggen lidmaatschap schriftelijk of per mail vóór 1 oktober van het lopende jaar. (Bij de ledenad-

ministrateur D. van Meurs, dirkvmeurs47@gmail.com ) 

2. Nieuwjaarsreceptie 8 januari.  Dit is de openbare prijsuitreiking van de nieuwjaars wedstrijd, waar-

bij we een hapje en een drankje doen en met elkaar het nieuwe jaar inluiden.  Iedereen die zich be-

trokken voelt bij ‘t Stekelbaarsje is vanaf 11.30u uur welkom in het clubhuis. 

3. De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 7 februari, 20.00u in 

Putzicht. De agenda staat te zijner tijd op de website. 

4. Het A-4-tje met de vergunningsvoorwaarden wordt dit jaar niet meer uitgereikt, uw vispas is het 

Lidmaatschapsbewijs.  De vergunningsvoorwaarden worden tzt op de website geplaatst. 

5. Wil je de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks ontvangen?  Een mailtje naar stekelbaarsjear-

kel@gmail.com met de mededeling “nieuwsbrief” is daarvoor voldoende. De volledige nieuwsbrief 

en ook de vorige uitgaven zijn natuurlijk in te zien op onze website: 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl  

’t Is al weer 2 jaar gelden dat ’t Stekelbaarsje werd verblijd met de aankondiging van het Waterschap dat 

er in Meerkerk een watermolen “over” was. In de nieuwsbrieven daarna heeft er steeds een update ge-

staan, dus iedereen is waarschijnlijk op de hoogte van het traject dat we doorgegaan zijn. Hierbij de gang 

van zaken in foto’s: 

Hier staat de molen nog in Meerkerk Chris Toenders is hier aan het meten. Let op 

de vlotter, die is nu buiten werking is gesteld. 

mailto:dirkvmeurs47@gmail.com
mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl
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   Chris hard aan’t krabben en schilderen  

Op de wagen naar Arkel         

Peter maakt de fundering voor de betonnen voet      

De betonnen onderbak wordt geplaatst  

De watermolen wordt naar zijn plaats gebracht        
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De Molen wordt op de draadeinden gezet  Het glas wordt geheven !!  

En de Toenders Tower is een feit !!  

De molen draait nu sinds 12 november en we 

kunnen nu al zeggen dat het een groot succes is! 

Wanneer het een beetje waait draait ie al en 

wanneer het hard waait, kolkt het water naar 

binnen. Ook dit is weer een maatregel die de 

draagkracht van onze vijver gaat verhogen, dus 

we gaan in de toekomst nog meer vangen. 

De Hoekwater Steigers 
Vorige winter is er uitgebreid gepraat over de 

vraag hoe we de oevers konden opknappen in 

combinatie met nieuwe steigers. In de vorige 

nieuwsbrieven is al verteld hoe we tot de huidi-

ge oplossing zijn gekomen. In de praktijk blijkt 

Koos (vaak in zijn eentje) gewoon stug doorge-

gaan te zijn met het vernieuwen van de steigers 

en het laten zakken van de oeverbescherming:  
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Koos in de boot bij steiger 18 Koos heeft een bok met hefboom ontworpen om 

de palenrammer op de hardhouten palen te laten 

zakken. Nico tilt en Hennie stuurt. 

Koos manoeuvreert de palenrammer. 

De nieuwe steiger 3 

Bij het schrijven van dit stukje is hij al gevorderd tot steiger 23. Het zet er naar uit dat hij in zijn eentje 

doorwerkend met af en toe een helpend handje, komend voorjaar alle belangrijke steigers vervangen 

heeft. De steigers op de oostelijke kop van de put moeten nog even wachten. Damian (stagiair) is bezig 

met het ontwerpen van een plan voor natuur- en visvriendelijke oevers in dat gebied. In dat plan zullen 

de steigers 15, 16 en 17 integraal meegenomen worden. 

De nieuwe steiger 19 

Het is ongelooflijk wat Koos presteert.  Het herge-

bruik van de materialen is een voorbeeld voor alle 

milieufreaks en de uiteindelijk prijs per steiger is on-

geveer € 25,- .  In de eerste begrotingen kostte een 

steiger, weliswaar met nieuw hout, € 145,-.  Wat 

Koos gedaan heeft is fantastisch voor onze club, hij 

was al erelid, dus als iemand een standbeeld kan ma-

ken ????   Koos bedankt!! 
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Boomzaagdag 29 november 2016 

31 jaar geleden was het “boomplantdag” op de kale velden rond een paar gegraven klei/veengaten in de 

weilanden rond Arkel. De gemeente had de weilanden (met de vijvers) in bezit en wilde er wat mee doen.  

Wethouder Hans Meijer (op de oude foto) was daarbij aanwezig om het geheel een officieel tintje te ge-

ven.  Er werden een heleboel eikenbomen geplant en we kunnen zeggen dat die actie zeer succesvol is 

geweest. Inmiddels zijn de bomen zo groot geworden dat het tijd wordt voor “uitdunning”.  

Joop van’t Hoff en Gerrit hebben her en der witte stippen aangebracht.  Dat zijn de bomen die omge-

zaagd kunnen worden. Dinsdagavond 29 november hield de brandweer een “zaagoefening” op de put en 

zij hebben alvast een deel van de witte stippen verwijderd.  Toch zal de brandweer nog vaak moeten oe-

fenen voor alle bomen met stip verwijderd zijn. Het is weer een mooi voorbeeld van samenwerking met 

gesloten beurzen!   
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Hoe heeft ’t Stekelbaarsje gevist ? 

Hierbij de uitslagvergelijking van de afgelopen jaren tot heden 

Uitslagenvergelijking Hsv 't Stekelbaarsje 

  2012 2013 2014 2015 2016 
            

Blok 1 54140 8628 5169 70 8101 

  58405 4986 435 3995 1842 

  60057 4923 3600 26237 31624 

  34668 24167 22672 18277 39198 

            

Blok 2 20174 64501 39926 34804 176851 

  2902 52046 58904 44313 76614 

  39000 16821 82531 46409 68446 

  51990 41250 49254 23282 55439 

            

Blok 3 22257 15831 31902 36070 39820 

  3659 8684 24802 5865 64017 

  16710 8138 20164 23899 137232 

  26622 15026 14253 16971 132092 

            

Blok 4 25641 35665 55444 56418 88769 

  254194 20016 35967 53515 88403 

  143436 25127 58837 63294 92999 

  56372 3103 46897 22148 26274 

            

Blok 5 39267 18579 64953 24544 37413 

  2496 11308 32985 13374 42693 

  29952 10829 23080 6486 64946 

  76700 11348 14920 3026   

            

Blok 6 23001 10582 83021 79115 56164 

  47381 73284 148794 213526 104877 

  61885 34564 47509 45533 55967 

  5372 42212 26905 20602   

            

Totaal 1156281 561618 992924 881773 1489781 

            

Visbeurten 466 507 554 528 602 

      

Gemiddeld 2,481 1,108 1,792 1,67 2,475 
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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: 

De nieuwe website van hsv stekelbaarsje 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

HSV ‘t Stekelbaarsje wenst iedereen een 
voorspoedig 2017  

In gezondheid en met veel vis. 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

http://www.verspuybouwsystemen.nl
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.royalshadow.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/

