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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 maart 2019 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-
maas.nl of mar-

tijn@martijn-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjear-

kel @gmail.com 

     

2018 is een goed verenigingsjaar geweest, met ups en downs. Zo moesten wij helaas afscheid nemen van Wim 

Sloeserwij, pas 56 jaar oud. Hij overleed op 3 november 2018. Gedreven wedstrijdvisser en een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderhandelde met de andere partijen heeft hij korting en zelfs subsidie weten 

te ritselen, maar wij moeten rekenen met een bruto schade van minstens € 

4000. De putten moesten twee keer drie weken dicht, voor de Aeromas-

buitengewoon aardige kerel. Ons medeleven gaat 

uit naar zijn vrouw Ineke en zijn kinderen. Voor 

Luke is het hard, hij kwam steeds met zijn Pa mee 

vissen bij ’t Stekelbaarsje. Wij wensen hen veel 

sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies. 

 

Hiernaast een foto van Wim, genomen op 17 sep-

tember 2017 na de wedstrijd waarin hij een dikke 

karper ving. 

 

Onze oud-voorzitter Jan de Gier woont nog 

steeds in het Gasthuis. De bedoeling van de acti-

viteiten begeleidster van het Gasthuis was een 

keer met Jan en andere bewoners naar de Put te 

komen, maar dat ging door de stukken met de 

bus niet door. Toen ik vorige week bij hem was 

herkende hij me niet echt meer, hij leeft in zijn 

eigen wereld. 

 

De tijd vliegt en de vis zwemt: In het begin van 

het jaar was daar de grote vissterfte. Omdat ik op 

vakantie was, moest Lex de honneurs waarne-

men: de hulp van SVN en karperdokter Mark 

Breedveld werd ingeroepen. Doordat Lex scherp  

bacterie en de karperluis. Het was een straf voor al 

onze vissers die graag in onze wateren een hengel-

tje uitgooien. Gelukkig lijkt alles weer op zijn poot-

jes terecht gekomen. Verder speelt het probleem 

van het dak, de vellen vallen er nog steeds af en nog 

niemand heeft een goede oplossing voor het pro-

bleem aangedragen. Ook is er een groot probleem 

met de stroomvoorziening. Vorig jaar konden we 

energie terug leveren van de zonnepanelen en kon-

den we eigen stroom gebruiken. Helaas heeft de karperluis 
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Uit het bestuur   

Onderweg naar de Put   

netbeheerder de spanning op het net verhoogd, waardoor het verschil met de spanning die wij leveren te 

klein is geworden.  Ook het eigen stroomgebruik is lastiger, er treedt regelmatig storing op door grote span-

ningsval. Viveen wil ons helpen bij de problemen en zij gaan binnenkort een proef starten on te onder-

zoeken of een dubbele kabel tussen het net en het clubgebouw (350 m kabel)tot betere resultaten leidt. On-

dertussen zijn de havenwedstrijden weer begonnen en er is tot heden 2 keer leuk gevangen. Beide keren 

hadden de “dichtbijvissers” ernstig pech met hun stek, dichtbij het Baken en in de roeibotenhaven was bijna 

niks te vangen. Op zondag 6 januari vissen we in principe in de jachthaven en gaan daarna voor prijsuitrei-

king en receptie (met erwtensoep) naar het Clubhuis. 

Hoop jullie allemaal te zien bij het Kerstconcours en bij de Nieuwjaarswedstrijd met soep en borrel !! 

 

Blijf gezond en vang ze, Arie 

Onlangs is Jasper Sterk uit Arkel bestuurslid geworden met als taken technische zaken en jeugd. Jasper ken-

den we al als de man die steeds de verwarming kwam repareren. Hij wil graag de jeugdactiviteiten gaan orga-

niseren. Jasper is zeer welkom. Op de laatste bestuursvergadering is ook Walter Mijnders aanwezig geweest, 

ook hij heeft belangstelling voor het bestuurswerk. Zowel Jasper als Walter werken nog volledig, waardoor 

hun inzet altijd afhankelijk zal zijn van hun beschikbare tijd. Walters eerste actie was het organiseren van de 

karperwedstrijd in de Kleine Put vorige week. We zij op zoek naar mensen die in het bestuur willen komen. 

Zoals de actieve leden kunnen zien is ’t Stekelbaarsje een bloeiende vereniging, maar sommige bestuursleden 

beginnen oud te worden en vergeetachtig!  Van Lex en Arie (beiden 70+) eindigt de bestuurstermijn op 12 

feb 2019. Wie wil instappen???? 

Wij zijn in de eerste plaats op zoek naar een secretaris die het schrijf- en regelwerk van de club op zich kan 

nemen.  Ook zoeken we een voorzitter die de grote lijnen in de gaten houdt en het gezicht van de vereniging 

naar buiten kan zijn. Wie wil ons helpen ??  Neem alsjeblieft contact op met Arie (0642113314) en maak je 

belangstelling kenbaar. 

Als je van Hoogblokland 

“centrum” over de 

Hoogbloklandse weg 

richting de Arkelse vis-

putten rijdt, zie je een 

paar honderd meter 

voor de Piet de Vries-

laan bij een oprit naar 

het weiland een schitte-

rende grote padden-

stoel. Het ding is werke-

lijk indrukwekkend, van-

daar dat ik hem even op 

de foto heb gezet.  

Mooi hè!! 

Bij het schrijven van het 

artikel was hij er nog 

steeds. 
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Vrijwilligers aan het werk   

Joop en Teus hebben weer een es omgelegd bij de Kleine Put 

Rond de putten wordt enorm veel werk 

verzet. Bijna  elke dag zijn er wel vrijwil-

ligers bezig. Er  wordt  getimmerd, ge-

zaagd, er worden tegels gelegd, onkruid 

gewied, blad uit de vijver geschept, bag-

gerspecie opgeruimd, frikandellen gebak-

ken, inkopen gedaan enz. enz.    In de 

nieuwsbrieven die met regelmaat verschij-

nen wordt hier aandacht aan besteed.  De 

mensen die steeds bezig zijn rond de 

putten: Joop van’t Hoff, Koos Hoekwater, 

Teus Kooijman, Lex Kruis met de leerlingen 

van Merewade College, Gerrit Prins en 

Dirk van Straten zorgen voor een  

De Straatkolk bij het gebouw was geheel verzakt. Via internet werd 
een identiek exemplaar gevonden en Teus legt hier de laatste te-
gels er omheen!! 

schitterende natuur en strakke opstallen rond de 

putten. Eddy Vink zet zich steeds meer in voor 

het clubhuis en voert de financiële administratie. 

Arie Peele doet de inkoop voor het clubhuis, hij 

heeft er zelfs een speciale kast voor gekregen.  

Chris Toenders houdt zich bezig met het wel en 

wee van de watermolen. Dit jaar heeft Teus het 

tegelwerk flink onder handen genomen. Wan-

neer je langs het gebouw loopt en achter de con-

tainer kijkt zie je  een keurige egale  

tegelvloer.  Ook de invalidensteigers is voor zover mogelijk weer 

rechtgetrokken en bruikbaar voor de komende tijd. Met zijn al-

len maken we  een  vereniging waar het prettig verblijven is.   

Alle  vrijwilligers, ga zo door, het is fantastisch ! 

Sommige vrijwilligers geven andere  

vrijwilligers dan weer opdrachten om in de  

watermolen te klimmen.  
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Uitzetting en visstand beheer eind 2018   

De uitzettingen van dit jaar hebben we beperkt gehouden: In de kleine put op advies van Jan Kamman 75 Kg 

karper (ongeveer 80 stuks) + 25 zeeltjes en in de grote put een kleine 200 zeeltjes.  

Er worden dit jaar geen brasems uitgezet. Vanwege de grote sterfte onder brasems in het afgelopen voorjaar 

heeft het bestuur besloten dit jaar als proef geen brasems uit te zetten. Met de zeeltjes is het aantal vissen 

dat dood is gegaan gecompenseerd en we hopen dat de zeelten ook goed te vangen zijn. 

Op dit moment is het water in de putten erg helder, wat toch wel problematisch is voor onze vissen. Aalschol-

vers jagen op zicht en dat gaat erg goed in helder water. Soms moeten er ’s morgens 10+ aalscholvers wegge-

jaagd worden. Jammer dat de vogels beschermd zijn.  Ik zou willen pleiten voor een beschermde status van de 

(duurbetaalde) zeelten en karpers. Het niet uitzetten van brasems ziet het bestuur als proef en we handelen 

het komend jaar “naar bevinden”. Afhankelijk van de vangstresultaten en eventuele sterfte nemen we vol-

gend jaar nieuwe beslissingen. 

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://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.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/
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HSV ‘t Stekelbaarsje wenst iedereen een voorspoedig 2019 

In gezondheid en met veel vis. 
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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 

Bestuursmededelingen 2018-2019: 
1. Opzeggen lidmaatschap schriftelijk of per mail vóór 

1 oktober van het lopende jaar. (Bij de ledenadmini-

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

2. Nieuwjaarswedstrijd 6  januari  (8.30u – 11.30u, 

jachthaven)  

3. Na afloop  is er in ons eigen clubhuis openbare 

prijsuitreiking. We houden dan tegelijkertijd een 

nieuwjaarsreceptie, waarbij we erwtensoep eten en 

met elkaar het nieuwe jaar inluiden.  Iedereen die 

zich betrokken voelt bij ‘t Stekelbaarsje is vanaf 

12.00u uur welkom in het clubhuis. 

4. De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt dit 

jaar gehouden op dinsdag 12 februari 2019, 20.00u 

in Putzicht. De agenda staat te zijner tijd op de web-

site. 

5. Uw vispas is het Lidmaatschapsbewijs.  De vergun-

ningsvoorwaarden staan op de website. 

6. Wil je de digitale nieuwsbrief voortaan rechtstreeks 
in je mailbox?  Een berichtje naar                               
stekelbaarsjearkel@gmail.com met de mededeling 
“nieuwsbrief” is daarvoor voldoende. De volledige 
nieuwsbrief en ook de vorige uitgaven zijn in te zien 
op onze website: http://
hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl  

7. Eigen bedrijf en je wilt ook je logo op onze nieuws-

brief? Voor € 25 per jaar voor 5 nieuwbrieven spon-

sor je de vereniging en maak je reclame. Even een 

mailtje naar stekelbaarsjearkel@gmail.com.  

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.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/
mailto:dirkvmeurs47@gmail.com
mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl
mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com

