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Ondanks herhaalde 
oproepen is de opkomst 
van de leden naar de 
Jaarvergadering weer 
gedaald. Sommigen 
denken dat dit ligt aan 
het niet meer verschijnen 
van het clubblad. Anderen 
waaronder ikzelf denk dat 
de oorzaak anders ligt. 

Men is tegenwoordig op 
vele fronten actief naast 
de dagelijkse beslomme-
ringen. Veelal zijn leden 
tevens lid bij een andere 
vereniging of hebben daar 
zelfs een functie. Ja, en als 
je dan een functie uitoe-
fent als vrijwilliger wil dat 
niet zeggen dat je dan in 
de gelegenheid bent om 
overal aan te schuiven. Het 
thuisfront verwacht ook je 
gezicht regelmatig te zien. 
Och, zult u ongetwijfeld 
zeggen of denken er zijn 
zoveel mensen werkloos zij 
kunnen hun steentje aan 
de verenigingen best bij-
dragen. Dat zou zo kunnen 
zijn maar onze maatschap-
pij die veelal gebaseerd is 
op tweeverdieners kan dit 
nog niet aan. Thuis moet 
vaak gezorgd worden voor 
oppas en dus als een van 
de werkende wegvalt is de 
oppas weer geregeld. Ja zo 
gaat dat in de familie door-
snee. Maar toch is het wel 
belangrijk als u kunt om 
een jaarvergadering van 
welke vereniging dan ook 
te bezoeken. Uw ideeën 
zijn te allen tijde welkom 
en kunnen zelfs helpen de 
vereniging stabiel te hou-
den. Niet alleen in finan-
cieel opzicht maar vooral 
in uitwerking van plannen, 
wedstrijden, jeugdactivitei-

ten en ga zo maar door.
We zijn dit jaar gestart met 
de Nieuwsbrief. 
De eerste  berichten waren 
erg positief, je zou meteen 
kunnen denken dat de 
Nieuwsbrief een goede 
vervanger is van het club-
blad. En dat moet het wor-
den ook. Alle leden met 
internet krijgen de Nieuws-
brief automatisch per mail. 
Hierin staat ook de oproep 
voor de Jaarvergadering en 
de Agenda. Tevens volgt 
voor de Jaarvergadering 

het verslag van de secre-
taris die vooraf gelezen 
kan worden. Dit alles om 
zo min mogelijk papier te 
vervuilen. Op de Jaarver-
gadering zelf ontvangt u bij 
binnenkomst het financieel 
verslag van de penning-
meester.

Ruimschoots de tijd
Iedereen krijgt ruimschoots 
de gelegenheid om zijn  of 
haar ideeën en/of voorstel-
len op tafel te brengen. Dat 
is bij ons niet anders dan 

Wederom lagere opkomst bij de Jaarvergadering
bij andere verenigingen. 
Ons motto bij de Jaarverga-
dering is dan ook: Er kun-
nen geen domme vragen 
gesteld worden echter wel 
domme antwoorden wor-
den gegeven. 
Dus wij waarderen uw in-
breng te allen tijde, gaan 
kijken of we zaken opnieuw 
kunnen introduceren of 
anders gaan doen. Dat is 
belangrijk omdat we graag 
willen verifiëren of we 
telkenmale op de goede 
weg zitten. 

Moet er worden bijge-
stuurd? 
Vraagtekens die allen u als 
lid kunt beantwoorden. 
U bent een waardevolle 
schakel in het geheel. 
Daarom voor in de toe-
komst maak daarvan ge-
bruik!!

In de clubbladen van 2014 
en 2015 was reeds te lezen 
dat door het verleggen 
van de masten tbv de 
hoogspanning een aantal 
kribben op de Stokhorst 
zouden verdwijnen. 

Zoals altijd gaan bij de 
uitvoering van de plannen 
tegenstanders kijken of het 
project te stoppen is of dat 
men zou kunnen kiezen 
voor een geheel ander tra-
ject. De mogelijkheden om 
het traject onder de grond 
uit te voeren zijn bekeken 
maar bleken te kostbaar. 
Dus terug naar de oude 
situatie om met masten te 
werken boven de grond. 

Voor ons hengelaars is het 
enige nadelige effect dat 
we niet onder de nieuwe 
hoogspanningsmasten 
mogen vissen voor onze 
eigen  veiligheid. 3 krib-
ben aan het einde van het 
traject zullen dan ook gaan 
verdwijnen. Dat zijn de 
laatste drie kribben aan de 
Keppelse kant. En hoewel 
de procedures over dit ge-
heel nog niet zijn afgerond 
is er al wel gestart met de 
voorbereiding. Als je over 
de Liemersweg rijdt of de 
Oude Wehlseweg of de 
Barlhammerweg zie je dat 
er in het land de nodige 
voorbereidingen zin getrof-
fen. Aan- en afvoerroutes 

Hoogspanningstraject Duitsland-Nederland
worden aangelegd en het 
begint er op te lijken dat 
we dit jaar en/of volgend 
jaar concreet te maken 
krijgen met de veranderin-
gen. Enig troostpuntje in 
het geheel is dat de oude 
hoogspanningsmasten 
verdwijnen.  Dus we krij-
gen voor de wedstrijden 
gezien een aaneengesloten 
parcours. Voor de meer 
recreatievisser verandert 
er weinig. De meesten van 
u vissen doorgaans dicht 
bij de parkeerplaats. 
Dus waar nu de oude mast 
de Oude IJssel over gaat 
kan ook daar zonder pro-
blemen worden gevist.



NIEUWSBRIEF - PAGINA 2

Voorzitter:	Ton van Aalst
Sikkeldreef 205, 

7006 KW Doetinchem
Tel. 0314-330227 

e-mail: ton.van.aalst@upcmail.nl
2e Voorzitter: Willem Swaters

Tel. 0314-334305

Secretaris: Gerhard Grob
Rietdekkersveld 46, 

7031 DL Wehl
Tel. 0314-342807

e-mail: grob.gerhard@kpnplanet.nl
2e Secretaris: vacature

Penningmeester: Jan Horst
Tel. 0314-333777

e-mail: j.horst2@kpnmail.nl
2e Penningmeester:  Nico Visser

VISPAS
Ledenadministratie: Nico Visser 

Tel. 0314-341214
hsvderietvoorn@kpnmail.nl

COMMISSIES
Activiteitencommissie:

Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427
h.derksen38@upcmail.nl

Uitvoering:
Gerrie Hubers tel. 0314-335057, 

Anton Hogenkamp, Theo Piek
en Gert Supheert 

Beheercommissie visstand/water: 
Commisaris: Willem Swaters 

Tel. 0314-334305 
Piet Klein Tel. 0314-333217 

of mob. 06-18984797

Wedstrijdcommissie senioren:
Commissaris: Cobie van Dooren 

Tel. 0314-341649 
e-mail: j.dooren98@upcmail.nl 

Uitvoering:
Gert de Bruin 06-22802804, 

Johan Siebelink 06-29417914

Commissie junioren:
Leider: Ron Menting 
mob. 06-55113936 

rmenting@heijmans.nl
Uitvoering:

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, Co van Dooren, 

Willem Swaters, Milou Dulos, 
Melanie Menting Maarten Weber, 

Daniël Bruil en Nick Boorsma. 

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205

Maarten Holterman 
mob. 06-23146295

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert	

Tel. 0314-378959

Redactie/opmaak:
Ton van Aalst - Gerhard Grob 

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, ‘s-middags van 

12.00 - 16.00 uur.
Tel. 0314-344651

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg	4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
e-mail: hsvderietvoorn@kpnmail.nl

Bank : NL 76 ABNA 0936043954
BIC: ABNANL2A

Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146 
Koninklijk goedgekeurd 

13-08-1955 nr. 76

                      Aut.Incasso-Contant
T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatsch.  € 05,00-€ 06,00
Incl. Jeugdvispas    € 12,00-€ 13,00

14 t/m 17 jaar:
Junior-pluslid incl. Senioren 
Vispas              € 22,50-€ 24,50

Seniorenlidmaatschap 
incl. Senioren Vispas	 	 		
               €32,00-€ 34,00

Abonnement incl. korting
op ‘Het Visblad’         € 07,30 

Ligplaats boot (alleen voor leden) 
                                   € 50,00
 
Eénmalige inschrijfgelden + 

Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw 
Juniorlidmaatschap         € 02,00

Inschrijfgeld nieuw JuniorPlus-/
Seniorlidmaatsschap           € 05,00

Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst 
boot alleen voor leden!      € 10,00

Inschrijfkosten + administratie bij 
aanvang botenplaats         € 12,00

Borg sleutelgeld botenhouders  
          € 12,00 
Retour bij inlevering sleutel!

CONTRIBUTIE

Afmelden
Afmelden lidmaatschap voor 
1 oktober, gezien de nieuwe 

aanmaak v/d vispas!

Contributie
Contributie voor het komend jaar 

voor 31 december voldoen!

Te late betaling
Bij te laat betalen, is m.i.v. 

1 Januari de  contributie verhoogd:
	  Voor junioren en senioren 

resp. € 2,00 en € 5,00
					Voor botenhouders	€	10,00

LIDMAATSCHAP
Zie ook VISPAS

BESTUUR (DB)
COLOFON

Het bestuur maakt zich 
ernstige zorgen over de 
vangstresultaten tot nu 
toe in ons Sportpark Zuid. 
Alles hebben we er aan 
gedaan om de vangstkan-
sen te vergroten zeker 
voor de jeugd. 

Het is natuurlijk niet zo, 
en daar wordt ook geen 
garantie op gegeven, dat 
de uitgezette vis het direct 
doet. De vis die geteeld 
is zal sneller worden ge-
vangen dan vis die uit de 
grote rivieren komt. Dat 
heeft zijn oorzaak in het 
feit dat geteelde vis dik-
wijls een langere periode 
is bijgevoerd. Daarnaast 
bieden onze vijvers veel 
natuurlijk voedsel aan wat 
naast de helderheid van 
het water ook van invloed 
kan zijn. Wat we wel horen 
is dat karpers en snoek 

het geweldig goed doen. 
Maar omdat het bestuur 
met name heeft ingezet 
om de vijver aantrekkelijk 
te maken en houden voor 
de jeugd is dat momenteel 
niet zo belangrijk. De jeugd 
moet hun visje kunnen 
vangen hoe dan ook. De 
kortere hengeltjes zul-
len op den duur moeten 
worden vervangen door 
hengels v.a. 5 meter.  De 
helderheid van het water 
neemt op die afstand bij 
een diepte van 1,5 tot 3 
meter wat af. Daardoor 
worden de mogelijkheden 
wat beter om een visje te 
verschalken. Een project 
van bijvoederen in de 
wintermaanden wordt 
momenteel in het bestuur 
besproken. Dit lijkt op zich 
een goed plan mede om de 
vis actief te houden op het 
voer. De vis went er aan 

en misschien nemen  de 
vangstkansen dan toe.
Al met al een hele klus om 
te analyseren wat er goed 
en wat er fout kan gaan. 
Daarbij kunnen we best 
wat hulp van u gebruiken 
indien u een regelmatige 
gast van de vijvers bent. 
Graag willen we van u we-
ten wat en hoeveel u vangt 
per keer in het sportpark.
Met name hebben we 
belangstelling voor alle 
soorten maar zeker voor 
de voorn, de brasem en de 
gras- en kruiskarper. Dat 
zijn de vissen die we de 
laatset jaren hebben uit-
gezet. Hiervan zouden we 
middels u een wat duidelij-
ker beeld van hebben.
Als u wilt kunt u uw ge-
gevens doormailen naar 
hsvderietvoorn@kpnmail.nl
Of u kunt het op een blaad-
je deponeren in de postbus 
bij het clubgebouw.
Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.  Het bestuur

Zorgen om vangsten sportpark

Het is voor alle leden, mits 
aaneengesloten de laatste 
twee jaar lid, nog steeds 
mogelijk mee te doen aan de 
jubileumwedstrijden. Deze 
wordt vanaf de kant gehouden 
op 12 juni a.s. en vanuit de 
boot (koppel) op 17 juli.  Het 
zullen twee leuke wedstrijden 
worden die op een speciale 
manier na de bootkoppel wor-
den afgesloten met een kleine 
verrassing. Beide wedstrijden 
zijn gratis dus wat let u om het 
een keer te proberen. U zult 
verrast zijn over de geweldige 
onderlinge gezellige sfeer en 
misschien nodigt het u wel uit 
om in de toekomst vaker deel 
te nemen.
Indien belangstelling neem 
gerust nog even kontakt op 
met Co van Dooren. Hij kan u 
in het kort uitleggen wat en 
hoe alles in zijn werk gaat. 
Ook kan hij u informeren over 
hoe u de meeste vangkansen 
heeft. DOEN!!!!
Eind mei sluit de inschrijving.

Nog steeds mogelijk 
om mee te doen aan 
jubileumwedstrijden


