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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

INFO: 

• Deadline volgende nieuwsbrief 1 maart 2018 

• Sturen naar  Bram Maas (bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel @gmail.com 

     

Het afgelopen jaar was een succesvol verenigingsjaar. We vierden het 70-jarig bestaan van onze club, we 

organiseerden de Federatie-Jeugddag, we werkten met een fijne groep vrijwilligers aan de put en we vis-

ten een mooie competitie, zowel in het weekend als op de woensdagmiddag. Inmiddels is één van mijn 

favoriete bezig-

heden, het ha-

venvissen, weer 

begonnen en 

daarover is ver-

derop een stukje 

in de nieuwsbrief 

verschenen. Zelf 

heb ik in de ha-

ven van Makkum 

gevist en naast 

grote voorn en baars zwom er ook nog een reuze-brasem 

rond. Helaas heeft Piet de Vries te kennen gegeven dat het 

haven-vissen niet meer lukt en we hebben hem daar ook niet 

meer gezien. Toch zat ie 3 weken geleden nog in de kleine 

put te vissen met een stuk wrakhout, maar hij wist toch een 

mooie karper op de kant te krijgen ! De receptie vanwege het 

70-jarig bestaan was een mooi succes,een beknopt verslagje 

staat in de nieuwsbrief en op de website is een fotoreportage te zien.  Ruim 60 belangstellenden wisten 

de weg naar het Clubhuis te vinden. Er was een terugblik op 70 jaar Stekelbaarsje, complimenten van 

Sportvisserij Nederland, bediening en catering in eigen beheer (Fred en Jolanda bedankt), muziek van 

huisband River Tide en dus een gezellige bijeenkomst.  Ook werd het 400e lid gehuldigd, mevrouw Jannie 

Korevaar. Ondertussen is het uitzetten van vis al weer begonnen:  180 goud-groene zeelten zijn in de gro-

te put gezet, in de buurt van de aalscholverkooien en de schuilplaatsen. Ook hebben we voor de aardig-

heid 25 van dezelfde zeelten in de kleine put gezet. Benieuwd of die volgend seizoen makkelijk gevangen 

worden. De vereniging draait als een tierelier, maar 

hier moet wel een kanttekening bij worden geplaatst:   

Dirk van Meurs heeft afgelopen jaar het secretariaat 

teruggegeven en daarna was er een vacature. Ik heb 

zo hier en daar al rondgevraagd voor kandidaat-
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Havenvissen 2017-2018 
Vorig jaar was de roeibotenhaven een onverwacht cadeautje met een heel erg groot visbestand. De grote 

haven was zo goed als leeg, maar we vingen gigantisch tussen de roeiboten !!  Verschillende vissers ke-

ken al uit naar de eerste wedstrijd en waren het alvast een beetje gaan proberen. Helaas was er slecht 

beet te krijgen. Dit jaar was de eerste wedstrijd 

op 12 november en de verwachtingen vooraf 

waren niet erg hoog.  We werden positief ver-

rast door met 21 vissers 55 Kg in het net te krij-

gen. Veruit de meeste vissen kwamen uit de 

grote haven. In de roeibotenhaven was het niet 

zo’n succes als vorig jaar, maar Fred zag kans 

om met een uiterst dun lijntje een snoek op de 

kant te krijgen. Hij maakte er een wat overbe-

lichte foto van!  De tweede wedstrijd was op 26 

november, de verwachtingen waren nu een stukje hoger, gezien de vorige resultaten. Er kwamen nu 31 

vissers naar De Gors (waar we feestelijk onthaald werden, lees het stukje in de Nieuwsbrief) We werden 

opnieuw positief verrast, want er werd ruim 92 Kg gevangen.  

Wij prijzen onszelf gelukkig met de uitstekende samenwerking met De Gors, waardoor we een buitenge-

woon leuke havencompetitie kunnen vissen ! 

bestuurders maar daarbij nog geen direct succes 

gehad.  Verder denkt Gerrit op dit moment aan 

stoppen en Lex en ik stoppen tijdens de ALV in 

2019. Oproep aan alle leden:  Kent u een iemand 

die het secretariaat, het voorzitterschap of een an-

dere bestuurstaak op zich wil nemen, dan graag 

melden bij mij. Een kandidaat-voorzitter zou bv nu 

al kunnen toetreden tot het bestuur  en volgend 

jaar de taak overnemen.                              

Iedereen fijne kerstdagen, een prettige jaarwisse-

ling en een vangstrijk seizoen 2018 gewenst,   

                                                                                                                             

met sportgroeten,     Arie 
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70 jaar ’t Stekelbaarsje 
Het kan niemand ontgaan zijn dat dit jaar 

het 70-jarig jubileum van ’t Stekelbaarsje 

werd gevierd. De receptie werd gehou-

den op 30 september in het Clubhuis.  

We wilden een feest in de geest van de 

verenigingsmentaliteit: “doe maar ge-

woon, da’s gek genoeg”.  Met elkaar 

hebben we zelf voor eten, drinken,  

rondleidingen en muziek gezorgd.  

 

HSV De Snoek uit Leerdam, De Ruischvoorn uit Acquoi,  HSV Sterrenburg uit Dordt, HSV Meerkerk, Sport-

visserij Nederland, Hengelsportfederatie Midden Nederland, WSV De Gors uit Arkel gaven gehoor aan de 

uitnodiging. Ook Ans van Heumen, onze onvermoeibare vislesdocente was er en verder waren veel leden 

aanwezig, in totaal ongeveer 65 personen.  

Op de foto hiernaast de echtgenotes van voormalig 

bestuursleden, mevr. Berendsen, Mevr. De Vries en 

mevr. De Gier, die het prima naar de zin hadden. 

Jan Kamman van Sportvisserij Nederland was de man 

die 5 jaar geleden zei: “jullie kunnen in de kleine vijver 

karpers uitzetten en ik wil jullie wel daarvoor subsidi-

ëren”. (Het resultaat kennen we) Verder prees hij het 

open ka-

rakter 

van de 

club. Het 

is bijzon-

der dat een vereniging haar verenigingswater inbrengt in de 

grote vergunning. Hij prees de verenging  om wat er in de 

loop der jaren tot stand was gebracht, een schitterend vis-

water en een mooi clubhuis. Ook bedankte hij de voorzitter 

voor het landelijk presenteren van het beleid van ’t Stekel-

baarsje. Hij overhandigde een grote beker en een doos met 

een heleboel petten (voor de jeugd) 

De Jubileumeditie van de Nieuwsbrief werd door iedereen 

bekeken en gewaardeerd. De presentatie “70 jaar Stekel-

baarsje” gaf een mooi beeld van onze succesvolle club.  De volgende morgen kwamen 55 vissers naar het 

Clubhuis om daarna in het kanaal de Jubileumwedstrijd te vissen. We kunnen rustig stellen dat het een 

“aardig feessie” was.      (foto’s Bram Maas) 

 

zelf voor eten gezorgd zelf voor muziek gezorgd 
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’t Stekelbaarsje feliciteert: 
Wim Hak en Ben Oskam  

Onze vereniging heeft veel goede vissers als lid. Zo konden we ons verheugen op een prachtig resultaat 

van Wim Hak en Ben Oskam die kans zagen om het Nederlands kampioenschap snoekbaarsvissen 

te winnen. Hieraan doen 50 boten mee over 

meer dan 8 wedstrijden. Het is een fantastisch 

prestatie dat de mannen deze prestigieuze prijs 

hebben gewonnen ! 

 

Uit het reglement: Puntentelling per wedstrijd. 

Er wordt gevist voor de 7 grootste vissen per 

koppel op millimeters. Indien men als koppel 

slaagt 7 maatse vissen te vangen moeten zij de 

maat van hun kleinste vis onthouden. Mocht er 

vervolgens een 8e maatse vis gevangen wordt 

dan mag deze alleen worden aangeboden wan-

neer deze groter is dan de kleinste vis op dat mo-

ment. Die 8e vis telt vervolgens mee in de uitslag, 

de eerder gevangen kleinste vis vervalt. Wanneer de 8e vis echter kleiner blijkt te zijn dan kan deze met-

een worden terug gezet. Dezelfde procedure geldt voor de daarna te vangen maatse vissen. Het koppel 

met de meeste millimeters wint de wedstrijd. Wanneer een koppel gelijk eindigt in millimeters, dan is de 

lengte van de langste snoekbaars bepalend. 

Van de website: http://www.nksnoekbaarsvissen.nl/   Aan alle mooie dingen komt een einde zo ook aan 

de NKS Lund Challenge 2017. Een seizoen wat bol stond van de spanning. Gaat de wedstrijd door of niet 

door, wordt er vis gevangen op het wedstrijdwater, haasje over in de top 10 van het klassement.  Een Lund 

Challenge met nieuwe inbreng zo-

als de meetapp, welke huiverig 

werd ontvangen maar inmiddels 

een prachtige tool is geworden. 

Live verslagen vanaf het water, 

zodat ook het thuisfront de fana-

tieke strijd kon volgen. Uiteindelijk 

zijn alle wedstrijden gevist en is de 

balans opgemaakt. We kunnen 

terugkijken naar een prachtige NKS 

Lund Challenge 2017   

Op de foto hiernaast staan de 

mannen met de prachtige Lund-

boot met Mercury-motor en Pega-

trailer die ze gewonnen hebben.  

http://www.nksnoekbaarsvissen.nl/
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“stekeltjes”  

Cadeau WSV De Gors 
Ook dit jaar vissen we weer in de jachthaven.  Wij zijn erg blij 

met de mensen van “De Gors” die er geen moeite mee hebben 

ons toe te laten op de jachthaven. Havenmeester Fred is een 

uitstekend intermediair tussen ’t Stekelbaarsje en De Gors. Op 

de receptie voor ons 70-jarig bestaan boden zij ons een volledig 

verzorgde happening rond een wedstrijd aan.  Afgelopen 26  

november was het zover. Erik Berend-

sen (zoon van onze oud-

penningmeester) was al vroeg in Het 

Baken met drie prachtige vlaaien (foto). 

Tijdens de wedstrijd kwamen Gerard 

van Dijk en Erik langs met een saucijzen-

broodje en na afloop werden we in Het 

Baken onthaald op lekkere snacks, nog meer vlaai en koffie of een borrel. Het werd heel gezellig van. De 

Gors is bezig met het vervangen van de hardhouten steigers door kunststof. Daarbij komt een hele partij 

vlonderplanken vrij en die krijgen wij! Daar kunnen we weer een hoop nuttigs aan de Put mee doen. Men-

sen van De Gors, heel erg bedankt, als jullie een keertje willen karpervissen bij ons op de Put, van harte 

welkom!!  

Op veler verzoek komen in 2018 de “stekeltjes” weer terug op de site en/of in de nieuwsbrief. 

In de vorm van “wist u datjes” of “er wordt gefluisterd dat”.................. of “men zegt dat”..............enz. 

Een klein voorproefje: De eerste gewillige vrijwilliger heeft zich al aangemeld. Piet vindt namelijk, dat 
sinds hij uit het bestuur is, hij te weinig aandacht krijgt. Trouwens....................het aantal schepnetten, dat 
hij vernielt, gaat opvallen. Over schepnetten gesproken........voor de cursus hoe schep ik een karper heeft 
Lex zich als eerste aangemeld. Dat Koos met algemene stemmen is benoemd tot cookiemonster van de 
club zal niemand verbazen. 

De website van hsv stekelbaarsje 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
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“proefexamen”  

De “nieuwe”  

Schoonmaak van Mike. Afgenomen door juf Oumy. Dat heeft Mike wel een paar zweetdruppels gekost!  

Noordhoekjongens Bart en Leroy, druk in de weer met het in de verf zetten van de container.  
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De snelheid  
De snelheid waarin tempobeul Van Straten de wilgen geknopt heeft, heeft ertoe geleid, dat Joop en Gerrit 

een week later nog bezig waren met takken uit de sloot te halen. Dirk was inmiddels al weer aan een an-
dere klus begonnen. Wat de Merewade- en Noordhoekjeugd ook probeerde, ze kreeg de bossen niet 
gauw genoeg verwerkt. Hulptroepen werden ingezet. Teus en Joop maakten prachtige bossen, waarna de 
eerste schuilplaatsen weer een beetje konden worden opgeknapt. Er ligt nog wel voor een paar weken 
werk. Dirk ontbreekt op de foto’s.........................hij is dus simpelweg te snel!!    
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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 ” 

HSV ‘t Stekelbaarsje wenst iedereen een 
voorspoedig 2018 

In gezondheid en met veel vis. 

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/

