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Het jaarlijks terugkerende 
klaverjassen is dit jaar op 
woensdag 27 december 
a.s. Er wordt gekaart onder 
het genot van een hapje 
en een drankje. Er zijn een 
aantal prijsjes te winnen om 
het geheel aantrekkelijk te 

maken. Deze prijzen wor-
den beschikbaar gesteld 
door de vereniging en mis-
schien enkele sponsoren. 
Informatie over deze dag 
kunt u inwinnen bij Co van 
Dooren.

Oudejaarskaarten  
woensdag 27 december a.s

Op zaterdag 11 november jl. 
waren we op uitnodiging bij 
het feest in Borken. We wer-
den met een luid applaus 
begroet door o.a. Christian, 
Thomas, Hubert,  Norbert 
en Stefan e.a.  Het werd 
een gezellig samenzijn en 
er werd continu een film ge-
draaid over de vereniging 
aldaar. Tot plm. 23.30 uur 
zijn we gebleven. Het feest 
zou volgens zeggen wel 
eens kunnen uitlopen naar 
03.00 uur in de ochtend. 
Dat was ons toch een beet-

je te gortig.
Tijdens deze avond werden 
er enkele mensen gehul-
digd waaronder ook ons lid 

Hubert Schäfer. 
Ook werden er leden in 
het zonnetje gezet vanwe-
ge hun verdiensten voor 
de vereniging en ook hier 
kwam een lid van onze ver-
eniging naar voren nl. Nor-
bert. Beiden zijn ook al heel 
lang lid bij onze vereniging 
en dat is ook wel bijzonder 
op deze mensen kunnen we 
altijd een beroep doen. Zij 
helpen ons graag. Dat geldt 
ook voor de heren die in het 
begin van dit artikel werden 

genoemd.
Ieder jaar wordt een dele-
gatie van onze vereniging 
uitgenodigd om in Borken te 
komen vissen en om mee te 
doen aan de BBQ. Ook dat 
is een gezellig evenement 
op een uitstekende lokatie. 
De vereniging bezit aldaar 
een eigen clubgebouw op 

een behoorlijk terrein.

Visvereniging Borken 75 jaar

Christian Sahle met ons geschenk

Op zaterdag 11 november 
was de dag dat de boten 
gratis uit het water kon-
den. Tot 14.00 uur is hier 
hard aan gewerkt door de 
manschappen. De boten op 
de kant heeft als voordeel 
dat naast het afspuiten van 
de boot minder kans is op 
calamiteiten. De boten die 
nu nog in het water liggen 
of die de winter in het water 
blijven vergen aandacht 
van de bezitter. Hang de 

boot niet te strak in de ket-
ting dat is vooral bij hoog 
water een echt probleem. 
Kom regelmatig kijken naar 
uw boot en controleer te-
vens uw inhoud in de lood-
sen. Als we met zijn allen 
hieraan werken voorkomen 
we teleurstellingen en een 
hoop narigheid.

Dus botenhouders die de 
boot in de winter laten 
liggen wees attent!

Helaas heeft Maarten 
Weber, lid van de jeugd-
commissie, aangegeven 
te willen stoppen met zijn 
werkzaamheden voor 
deze commissie. Maarten 
is actief geweest met het 
begeleiden van de jeugd 
tot 14-jaar tijdens de vis les 
of de onderliggen viswed-
strijden. Het bestuur wil 
Maarten bedanken voor zijn 
werkzaamheden in de com-
missie. Natuurlijk blijven we 

er op hopen dat we Maar-
ten in de toekomst weer te 
mogen verwelkomen in een 
van de commissies of in het 
bestuur.

Maarten Weber stopt

Boten



In het overleg met de diver-
se commissies in oktober 
kwam er een voorstel binnen 
om te proberen het clubge-
bouw open te stellen voor bij 
voorbeeld een avondje/dag-
deel  gezelligheid. Er werd 
geopperd om of te kunnen 
kaarten, sjoelen of zelfs te 
darten.  Indien hier belang-
stelling voor is wil Henk Der-
ksen dit graag oppakken. U 
kunt ook voorstellen doen 
voor  een bepaalde activiteit. 
Het hoeft niets met vissen te 

maken te hebben. Een maan-
delijkse thema-avond zou ook 
best kunnen. Een ieder die 
mee wil doen nodigen we uit 
om kontakt op te nemen met 

Henk.

Voor de prijzen van de con-
sumpties hoeft u het niet te 
laten, die zijn betaalbaar 

voor iedereen!

Activiteiten bij ons Clubgebouw

Om ook de hengelsport in 
de toekomst te garanderen 
moeten we nu het nog kan 
zeker een aantal acties on-
dernemen. Sportstimulering 
is er daar een van. De boer 
op laten we maar zeggen 
en daar heeft Ron Men-
ting al een voorbeeld voor 
gegeven. Een eeuwenoud 
spreekwoord zegt immers 
,,wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst´´.

In de praktijk komt het er op 
neer dat we moeten zoe-
ken naar mogelijkheden. 
Kansen liggen er zeker bij 
basisscholen maar ook bij 
een Nationale Sportweek. 
Voorlichtingsevenementen 
plannen zoals regionaal bij 
voorbeeld een Barbeeldag. 
Ook landelijk zullen veel 
activiteiten gepland moeten 
worden.

Het doel moet altijd zijn 
om interesse te kweken bij 
potentiële hengelsporters. 

Deze mensen, zeker de 
jeugd, kun je overal vinden. 
Het is meer op welke manier 
je dit aanpakt. Nou de ma-
nieren zijn er of zijn te leren. 
Ron Menting deed dat door 
het volgen van cursussen 
van Sportvisserij Nederland 
alwaar hij de cursussen Vis-
coach en Vismeester met 
succes heeft gevolgd. Daar-
naast bezit hij inmiddels ook 
controleurs papieren. Een 
goed voorbeeld om onze 
sport te promoten.

Wat echter ook belangrijk 
is is het feit dat Ron de kar 
niet alleen kan trekken. Kijk 
alleen maar eens naar de 
hoeveelheid basisscholen 
die in onze gemeente zijn. 
Dus hebben we daar hulp 
nodig. Hulp die er voor 
kan zorgen dat niet alleen 
de hengelsport in de pic-
ture brengt maar ook onze 
vereniging. Ook dat is van 
groot belang, we hebben 
een mooi bouwwerk maar 
dat moeten we ook houden.
Het zijn niet meer de les-
sen, de wedstrijden, de 
Bingo en het vissen in een 
commerciële vijver. Nee, 
het is veel meer dan een-
ieder denkt. Gelukkig heb-

Sportstimulering beste recept

ben we ondanks het vertrek 
van Marten Weber best wel 
bereidwillige mensen in de 
commissies en dan met 
name in de jeugdcommis-
sie. Zij allen echter hebben 
een leeftijd bereikt dat cur-
sussen en inzet op diverse 
locaties niet meer aan de 
orde zijn. 

Het helpen bij verenigings-
evenementen gaat dan nog 
wel en gaat gelukkig nog 
steeds met veel elan. Ook 
dat willen we graag houden 
maar we willen heel graag 
nog meer. We zoeken ac-
tieve mensen die bereid zijn 
om net als Ron cursussen 
gaan volgen en Ron helpen 
met het scholenproject en 
misschien wel meer.
Bent u na het lezen van dit 

artikel enthousiast gewor-
den en wilt u ons helpen 
met deze vorm van stimu-
lering dan zouden we dat 
zeer op prijs stellen.
Sportvisserij Nederland zal 
bij voldoende belangstelling 
de jeugdcursussen houden 
in Arnhem dus geen ver-
re reis. Leden van ons die 
belangstelling hebben en 
daarna bereid zijn om de 
sport uit te dragen kunnen 
rekenen op o.a. reiskosten-
vergoedingen.
Overigens is het zo dat naast 
cursussen van Sportvisserij 
Nederland ook vaak gebruik 
kan worden gemaakt van 
cursussen georganiseerd 
door Sportservicecentrum 
Doetinchem. Deze laatste 
cursussen zijn meestal van 
algemene aard.



Dan zit je daar op vrijdag-
middag 17 november en 
word je gebeld door Henk 
Derksen, Je schrikt want 
het kon maar zo zijn dat 
er iets met Gerrie was. En 
inderdaad datgene wat je 
niet wenst te horen krijg je 
te horen. Iedereen zag het 
aankomen maar je wilt het 
niet geloven. De enige vorm 
van acceptatie is de hoop 
dat hij rustig is ingeslapen. 
Gerrie, een vrijwilliger pur 
sang, een clubmens in hart 
en nieren. Een man ook die 
de rol had van magazijn-
meester binnen de club. 
Als je iets niet kon vinden 
dan wist Gerrie wel waar 
het lag. Een man ook die 
we zullen missen door zijn 
opgewektheid, zijn moppen 
en geintjes. Ook de jongere 
leden zullen zich Gerrie her-
inneren door zijn jeugdwerk 
dat hij lang deed. Een vis-
ser in hart en nieren tot het 
eind. Pas nog, nadat hij de 
meeste hengelspullen had 
verkocht, kocht hij zich nog 
een nieuwe feeder. Samen 
met Henk Derksen heeft hij 
daar nog een enkele keer 
mee kunnen vissen. Henk 
stond Gerrie altijd bij of het 
nu was bij het vissen of bij 
andere zaken. Dat is fijn dat 
dat binnen de club ontstaat. 
Getuige zijn nieuwe feeder 
had Gerrie de hoop nog niet 
opgegeven. Maar helaas 
kort na de aanschaf nog 
maar een 14 dagen gele-
den ging het helemaal mis. 
Hij kwam te liggen thuis in 
bed. Ook toen nog kwam 
er een tijdelijke opleving en 
sprak hij nog af met Ben 
Vierwind dat hij de maan-
dag erop nog opgehaald 

wilde worden voor de koffie 
bij de groep in het clubge-
bouw. Helaas dat was niet 
meer mogelijk. Gerrie sliep 
en kon dus maar beter met 

rust gelaten worden.
Vaak trokken Gerrie en Ria 
er op uit met de caravan. 
Ze deden de laatste jaren  
plaatsen aan in Nederland 
waar in ieder geval gevist 
kon worden. Ja, ook het 
vissen deden ze samen. En 
Gerrie was echt op zijn best 
als Ria meer had gevangen 
dan hij. Het plezier met zijn 
beide aan de waterkant ging 

boven alles. 

Wij moeten afscheid nemen 
van een man en zullen voor-
al aan hem terugdenken als 
de man die iedereen aan 
het lachen kon maken. Dit 
laatste kwam vaak naar vo-
ren als we de reis naar Oss 
moesten maken om daar de 
sportontmoeting te vissen. 
De hele weg heen en terug 
was het lachen geblazen,

De lach is weg, wij moeten 
verder. Daar rekende Gerrie 
ook op altijd positief blijven 
doorgaan. Veel initiatieven 
nemen en discussies niet 
uit de weg gaan. Daar zul-
len we ons aan houden. De 
vereniging is  en blijft trots 

op je.

Gerrie, optimist, vaar wel!

Sterkte voor Ria en de (ach-
ter)klein) kinderen 

Namens de vereniging
Ton van Aalst

In memoriam Gerrie Hubers

Onlangs heeft u een mail 
ontvangen over de Doe-
tinchemse Sportverkiezing 
2018, die voor de eer-
ste keer georganiseerd 
zal worden. Middels deze 
sportverkiezingen willen 
we sporters, initiatieven en 
vrijwilligers belonen voor 
de geleverde prestaties in 
het afgelopen jaar. Tijdens 
een sportieve en feestelijke 
avond worden in acht cate-
gorieën winnaars gekozen. 

1)  sportman van het jaar 
2017
2)      sportvrouw van het 
jaar 2017
3)      sporttalent van het 
jaar 2017
4)      sportploeg van het 
jaar 2017
5)      sporter met een be-
perking van het jaar 2017
6)      sportvrijwilliger van 
het jaar 2017
7)      beste sportstimule-
ringsinitiatief van het jaar 
2017
8)      beste schoolinitiatief 
van het jaar 2017
Heeft u kandidaten binnen 
uw vereniging die kans ma-
ken op een prijs in een van 
de acht categorieën? Meld 
ze dan nu aan. Kandidaten 
aanmelden is mogelijk tot 3 

december.
Een vakjury zal beslissen 
welke kandidaten genomi-
neerd worden. Welke geno-
mineerden er met de prijzen 
vandoor gaan ligt in handen 
van de sportverenigingen 
en scholen (voor het schoo-
linitiatief) uit de gemeente 
Doetinchem. U mag samen 
met de vakjury een stem 
uitbrengen en beslissen 
wie er met de titel vandoor 
gaat. Halverwege decem-
ber ontvangt u een uitnodi-
ging voor de Doetinchemse 
Sportverkiezing en wordt 
u uitgenodigd om te stem-
men. Noteer daarom 29 ja-
nuari alvast in uw agenda. 
In de bijlage vindt u meer 
informatie over de Doetin-
chemse Sportverkiezing.

Zoals u op de website al 
heeft kunnen zien hebben 
wij Ron Menting voorgedra-
gen  als Sportvrijwilliger van 
het jaar 2017. Het zou leuk 
zijn als Ron, overigens te-
recht,  deze eerste sportver-
kiezing zou gaan winnen. 
Wij hopen natuurlijk met zijn 
allen dat hij dat daadwerke-
lijk gaat worden. 

Onderstaand het bericht dat we ontvingen 
van Sportservicecentrum Doetinchem

Beste verenigingsbestuurder, 



Zoals we al aangaven stopt 
Nico met zijn bestuurlijke 
taak. De taak bestond uit 
de ledenadministratie en 
het tweede penningmees-
terschap. Een deel van zijn 
huidige taak blijft Nico doen 
gelukkig waardoor er voor 
een nieuw bestuurslid een 
functie vacant is die wat 
minder van omvang is. Het 
ledenadministratiepakket is 
inmiddels over gedaan aan 
Sportvisserij Nederland. Zij 
verzorgen de gehele admi-
nistratie. Nico blijft wel de 
jaarlijks nieuwe leden doen 
waaronder ook de mensen 
van de Meedoenregeling. 
Ook blijft hij het aanspreek-

punt en de begeleiding 
doen van de verkoop-
punten. Daarnaast wil hij 
adviserend werken tbv de 
penningmeester. (Zolang 
dat nodig blijkt te zijn)
Dus zoeken we momenteel 
een opvolger die de plaats 
van tweede penningmees-
ter op zich neemt en een 
deel algemene zaken op 
zich neemt.
Het u belangstelling voor 
deze functie en beschikt 
u over voldoende tijd en 
kennis van de PC dan bent 
u de juiste kandidaat. Meldt 
u zich aan bij een van de 
bestuursleden of bij Willem 
Swaters onze secretaris.

Herhaalde oproep

Op dinsdag 07-11-2017 is 
er een kort overleg geweest 
tussen WSV De Ank met 
o.m. de roeiafdeling en een 
delegatie van onze ver-
eniging. Het overleg vond 
plaats op initiatief van ons. 
De reden was om te voor-
komen dat er botsingen 
zouden kunnen ontstaan 
tussen beide gebruikers 
van De Oude IJssel.
Van de zijde van WSV De 
Ank was de heer Jos Ber-

gevoet aanwezig en van de 
roeiafdeling de heer Nico 
Hoogland. Van onze zijde 
waren Willem Swaters, 
Ben Vierwind en Ton van 
Aalst bij dat overleg in ons 
clubgebouw.
Wij hebben gezamenlijk 
enkele zaken doorgeno-
men die dit jaar tot enige 
verontwaardiging hebben 
geleid. O.a. het feit over 
onze hengellengte, het 
stoppen op het parcours 

Overleg met WSV De Ank

van de hengelwedstrijd en 
het onnodig gebruik maken 
van de kribben door de 
zeilbootjes. Dit alles betreft 
alleen het traject op de 
Stokhorst alwaar wij een 
40-tal kribben hebben waar 
wedstrijden worden geor-
ganiseerd.
Deze wedstrijden worden 
niet alleen door Onze ver-
eniging gehouden ook en-
kele regionale verenigingen 
maken hier gebruik van.
Ook is het zo dat WSV De 
Ank weinig tot geen invloed 
heeft op passanten en dat 
zou in de toekomst wel 
eens een probleem kunnen 
vormen als de gemeente 
de plannen tot aanlegplaat-
sen t.o. het Pannenkoeken-
schip laat uitvoeren. Tevens 
hebben zij geen invloed op 
de bootjes van Markant.
We hebben de volgende 
afspraak gemaakt:
1. Onze mensen 
zullen op fatsoenlijke wijze 
aandacht vragen voor het 
feit dat er een wedstrijd 
wordt gehouden. Als een 
deelnemer ziet dat het mis 
dreigt te gaan roept hij de 
mensen in de boot dat er 
een wedstrijd gaande is.
2. WSV De Ank zal in 
hun eerstvolgende Nieuws-
brief aandacht  en begrip 

vragen voor de situatie bij 
de kribben op De Stok-
horst.
3. Alleen bij een echte 
noodstop zal men de boot 
aanmeren op de dichtst-
bijzijnde plek ook al is dat 
tegenover de wedstrijd.
4. De zeilbootjes 
zullen geen gebruik kun-
nen maken van de kribben 
als er een hengelwedstrijd 
plaatsvindt. In overleg en 
indien er plaats is kan hier-
van worden afgeweken.
5. De jachten mogen 
wat HSV De Rietvoorn be-
treft langzamer voorbij hun 
steiger varen. Dat voorkomt 
onnodige reparatiewerk-
zaamheden.
Indien leden van WSV De 
Ank of leden van onze 
vereniging zich niet houden 
aan normale omgang met 
elkaar zal het betreffende 
bestuur hiervoor maatrege-
len moeten nemen.
Als er onenigheid ontstaat 
tussen beide groepen 
waarbij een boot betrokken 
is noteer dan het bootnum-
mer of de naam van de 
persoon in kwestie.

GEEN SCHELDPARTIJEN 
DUS MAAR RESPECT 
VOOR    
ELKAAR!! 


