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In 2017 nemen we na 10 
jaar afscheid van onze 
huidige secretaris Gerhard 
Grob. Gerhard heeft dit 
gelukkig al in 2015 bekend 
gemaakt zodat we ons 
konden voorbereiden. 
Zijn werkzaamheden als 
website-beheerder blijft 
hij voorlopig nog doen. 
Zijn betrokkenheid bij de 
website was perfect en hij 
ontving daarover terecht 
veel complimenten . 

Ook voor mij  als voorzitter 
komt de horizon in zicht. 
In 2018, ik hoop dan 70 
te worden, heb ik er meer 
dan 35 jaar opzitten en 
hoop dan een opvolger te 
kunnen presenteren. Ook 
ik wil nadien best nog wat 
betekenen voor de club 
in de vorm van projecten. 
Dus in principe zou ik in 

projectvorm de aanstaande 
voorzitter en het bestuur  
kunnen assisteren als men 
dat zou willen.

Dan hebben we Nico Vis-
ser nog die in datzelfde 
jaar ook de 70 hoopt te 
bereikten en dan ook wil 
stoppen. Hij, de ledenad-
ministrateur, zal iemand 
moeten inwerken in de 
software van Sportvisserij 
Nederland. Daarnaast is 
Nico tweede penningmees-
ter, dus de nieuwkomer 
moet het liefst   beschikken 
over kennis van financiële 
software.

Dat zijn nogal verande-
ringen op redelijk korte 
termijn. Het verdient in 
ieder geval ieders aandacht 
en het bestuur vraagt dan 
ook naar leden die over de 

Hengelsportvereniging De Rietvoorn na 2018
voornoemde capaciteiten 
beschikken, zich beschik-
baar te stellen. Het is altijd 
mogelijk om bij voorbeeld 
een aantal maanden mee 
te lopen met de huidige 
bezetting. U weet dan wat 
er speelt en u krijgt een 
idee van de tijd die een 
dergelijke vacature van u 
vergt.

Mocht u onze vereniging 
een warm hart toedra-
gen en beschikt u naast 
schriftelijke en mondelinge 
vaardigheden ook nog over 
een pc en kennis van ap-
plicaties, en vind u het ook 
leuk om samen te werken 
binnen een team dan bent 
u een geschikte kandidaat. 

Laat het ons weten!        

Het bestuur

Overleg Het Waterschap Rijn en IJssel en 
Hengelsportvereniging De Rietvoorn

Op vrijdagmiddag 8 juli 
vond er in het clubgebouw 
van HSV De Rietvoorn 
een overleg plaats 
tussen bovengenoemde 
partijen over het 
onderhoud van de vijvers 
in de watergangen van 
Sportpark Zuid. Doordat 
het beheer van de 
vijvers van de gemeente 
Doetinchem over zijn 
gegaan in de handen van 
Het Waterschap heeft 
Hengelsportvereniging 
De Rietvoorn een andere 
verhuurder sinds begin dit 
jaar.

Bij de overname zijn de 
erhoudswerkzaamheden 
aan de vijver 1 op 1 
overgenomen door de 
nieuwe verhuurder. Het 
onderhoud heeft met 
name betrekking op 
het water. De oever zal, 
zoals het er nu uit ziet, in 
handen van de gemeente 
blijven.
Om e.e.a. in goede banen 
te kunnen leiden en omdat 
er al bepaalde afspraken 
gepland waren, diende dit 
overleg om meer inzicht 
te krijgen hoe we ook in 
de toekomst met elkaar 
rekening kunnen houden.
Van Het Waterschap 
waren bij de besprekingen 
aanwezig de heren Zweers, 
Schuurman en Groote Haar 
terwijl van de zijde van De 
Rietvoorn de heren Klein, 
Visser en Van Aalst aan 
tafel zaten.
Inmiddels was de firma 
Hobelman al begonnen 
met de kraan om zoveel 

mogelijk waterplanten 
weg te halen en wat 
visplekken te creëren.  Dit 
lukte voor de noordelijke 
vijver grotendeels, voor de 
zuidelijke vijver lukte het 
niet vanwege de drassige 
oever. Op korte termijn 
zal ook de zuidelijke vijver 
worden behandeld.
De afspraak over de 
aanpak van de woekering 
is als volgt:
In begin mei van ieder 
jaar wordt de vijver met 
de maaiboot  gemaaid. In 
augustus wordt de vijver 
aangepakt met de kraan. 
Dit laatste is voorlopig 
de beste methode. En als 

er toch tussentijds ten 
behoeve van de jeugd 
gemaaid zou moeten 
worden, zal er moeten 
worden gekeken naar 
alternatieven binnen 
de vereniging. In ieder 
geval zal de vereniging  
voor het begin van de 
maand mei vroegtijdig 
bericht krijgen wanneer 
er gemaaid gaat worden 
zodat jeugdevenementen 
daar duidelijk op kunnen 
worden afgestemd. 
In principe maakt het voor 
augustus niet uit maar het 
lijkt voor de hand liggend 
dat de vereniging hiervan 
ongeveer een week van 

tevoren bericht krijgt zodat 
dit via de website bekend 
kan worden gemaakt.
Ook het baggeren werd 
kort besproken en het lijkt 
er op dat dit volgend jaar 
zou kunnen plaatsvinden. 
Er zal visvriendelijk worden 
gebaggerd en naast de 
gemeente zal ook onze 
hengelsportvereniging 
nauw worden betrokken bij 
alle voorbereidingen.
Als laatste kwam zijdelings 
de huurprijs aan de orde. 
De heer Zweers zal dit nog 
nader bekijken.
Al met al een waardevol 
overleg dat hopelijk een 
goed vervolg zal krijgen.  
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Op verzoek van mevrouw 
Vogelzang van de Stichting 
Iriszorg hebben we 
besloten mee te werken 
aan een dag vissen voor 
de mensen die daar zijn 
ondergebracht. 

Natuurlijk moest hiervoor 
het e.e.a. worden 
geregeld. Wij hebben 
hiervoor geen materiaal 
ter lening of gebruik, 
dus klopten wij hiervoor 
aan bij de Federatie 
Midden Nederland. Die 
werkte probleemloos 
mee en zorgde voor de 
nodige materialen. Onze 
vereniging verzorgde het 
voer en aas en zodoende 

Klanten van Iriszorg een leuke visdag bezorgd

kon er door een tiental 
mensen op dinsdag 28 
juni worden gevist in 
ons sportpark. Helaas, 
door de woekering van 
de waterplanten en het 
hoge water zat het erg 

tegen. Toch werden er op 
die dinsdag nog 3 vissen 
gevangen. Co van Dooren, 
Johan Siebelink en Ton van 
Aalst waren de begeleiders 
van onze vereniging terwijl 
ook Bram Jacobs van 
Midden Nederland hielp 
waar nodig. De begeleiders 
van de Irisgroep waren 
zeer enthousiast enkelen 
van hen visten zelfs mee.

Tussendoor werd er een 
broodje genuttigd met 
een bakkie. Het was voor 
de mensen een leuke dag 
die zo tegen de klok van 
13.30 uur teneinde was. De 
algemene wens was om dit 
jaarlijks te herhalen.

Zorgen om vangsten in het sportpark
Het bestuur maakt zich 
ernstige zorgen over de 
vangstresultaten tot nu toe 
in ons sportpark. Alles heb-
ben we er aan gedaan om 
de vangstkansen te vergro-
ten zeker voor de jeugd. 
Het is natuurlijk niet zo, dat 
de uitgezette vis het altijd 
direct doet. 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 
bevatten onze vijvers veel 
natuurlijk voedsel, wat 
naast de helderheid van 
het water ook van invloed 
kan zijn. Wat we wel horen 
is dat karpers en snoek het 
goed doen. Maar omdat 
het bestuur zich met name 
heeft ingezet om de vijver 
aantrekkelijk te maken en 
houden voor de jeugd is 
dat momenteel minder 
belangrijk. De jeugd moet 
hun visje kunnen vangen, 
hoe dan ook. De kortere 
hengeltjes zullen op den 
duur moeten worden 
vervagen door hengels 

van minimaal 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 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 daardoor 
toe. En laten we niet ver-
geten dat, als de vis meer 
voedsel tot zich neemt zal 
daarvan ook weer een deel 
terug komen in het water, 
waardoor de doorzicht van 
het water weer wat wordt 
geminimaliseerd.
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.
We hebben belangstelling 

voor alle soorten maar 
vooral voor de voorn, de 
brasem en de gras- en 
kruiskarper. Dat zijn de vis-
sen die we de laatste jaren 
hebben uitgezet. Hiervan 
zouden we graag door uw 
meldingen een wat duide-
lijker beeld hebben.
Indien u een meerval vangt 
zou u dit dan zeker willen 
melden. Deze vis hoort niet 
thuis in ons verenigingswa-

ter en kan ook van invloed 
zijn op tegenvallende wit-
visvangsten.
Als u wilt kunt u uw gege-
vens 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

Nog nooit werkelijk 
nog nooit heb ik de 
afgelopen 60 jaar de Oude 
Ijssel zoveel water zien 
transporteren als in de 
laatste weken van juni en 
de eerste weken van juli. 

Normaliter staat onze 
rivier dan bijkans stil. Dit 
jaar echter met de zeer 
extreme regenval barst 
de rivier bijna uit zijn 
voegen. Wat een water 
kwam er over de sluizen 
het denderde maar door 
met een kracht net zo 
hevig als een orkaan. 
Onze rivier maar ook 
de Bielheimerbeek zijn 

wateren die de regen 
die vanaf Duitsland komt 
moeten vervoeren. Als je 
in Gaanderen boven de 
visstrap stond bewoog 
de weg er boven, het 
trilde onder je voeten 
en niet zo’n beetje. 
Gelukkig is alles goed 
gegaan en konden we het 
water vanuit Duitsland 
verwerken. Medewerkers 
van Het Waterschap 
stonden bereid om daar 
waar nodig calamiteiten 
op te lossen. Wat een 
natuurramp is dit geweest. 
Nederland en Duitsland 
hebben hierdoor veel 
schade opgelopen. Schade 

Sterke stroming

>



NIEUWSBRIEF - PAGINA 3

aan gewas, gebouwen en 
wegen en enorme overlast 
voor zwaar getroffen 
gebieden. Zwemmen kon 
niet, met het visbootje er 
uit mocht niet. Allemaal te 
gevaarlijk. Evenementen 
werden afgelast zoals 
viswedstrijden wat nog 
nooit is voorgekomen door 
bovenstaande feiten.
Waar een anders zo rustig 
riviertje stroomde was het 
nu een kolkende massa. 
De helderheid van het 
water nam af doordat er 
veel zand met het water 
meekwam. Nu, tweede 
week van juli, begint 
het weer wat rustiger 
te worden en gaan alle 
evenementen weer 
gewoon door. Gelukkig 
maar want menigeen 
kwam regelmatig naar de 
waterkant om te kijken of 
vissen al weer mogelijk 
was.
Gespannen werd 
gekeken hoe de vis het 
met deze toestand er 
vanaf heeft gebracht. 
Hoe zouden jonge vissen 
zich houden onder deze 
omstandigheden? Zij 
waren pas een paar weken 
oud toen deze toestand 
losbarstte. De tijd zal het 
leren.

Vervolg sterke stroming

In de clubbladen van 2014 
en 2015 was reeds te lezen 
dat door het verleggen 
van de masten voor de 
hoogspanningsleiding  
een aantal kribben op 
de Stokhorst zouden 
verdwijnen. Zoals altijd 
gaan bij de uitvoering 
van de plannen de 
tegenstanders kijken of het 
project te stoppen is of dat 
men zou kunnen kiezen 
voor een geheel ander 
traject. 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. Zoals het 
er nu uitziet gaan er 4 in 
plaats van 3 kribben aan 
het einde van het traject 
verdwijnen. Dat zijn de 
laatste vier kribben aan de 
Keppelse kant. En hoewel 
de procedures hierover  
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 getroffen. Aan- en 
afvoerroutes worden 
aangelegd en het begint 
er op te lijken dat we dit 
jaar en/of volgend jaar 

concreet te maken krijgen 
met de veranderingen. 
Enig troostpuntje in het 
geheel is dat de oude 
hoogspanningsmasten 
verdwijnen.  Dus we 
krijgen voor de wedstrijden 
nu een aaneengesloten 
parcours. Voor de 
recreatievissers 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 daar ook straks 

Hoogspanningstraject Duitsland-Nederland 
krijgt een kleine aanpassing

zonder problemen 
worden gevist.
Een ander 
bijkomend 
voordeel is dat 
de kribben die nu 
bijna niet meer 
toegankelijk zijn 
worden hersteld 
met het materiaal 
dat overblijft 
van de laatste 
vier kribben. 

Ook word er gekeken 
naar het vastleggen van 
de bovenzijde van de 
krib zodat het er niet 
makkelijker op wordt 
om de stenen in het 
water te deponeren. 
Over het uitvoeren van 
bovenstaande wordt 
natuurlijk nog overlegd 
omdat dit moet passen 
binnen het financiële 
plaatje.
Zodra hierover meer 
bekend is brengen we u op 
de hoogte.

Hoe gevaarlijk is de beren-
klauw?
Bioloog Arnold van Vliet 
bevestigt dat de beren-
klauw zwellingen en brand-
wonden kan veroorzaken. 
“Als het sap van de plant 
in de ogen komt, kan je 
er zelfs blind van worden. 
Gevaarlijk, omdat veel 
mensen dat niet weten. 
Het is een heel vervelende 
plant als je ermee in aan-
raking komt.” De plant op 
zich is niet giftig, zegt hij. 
“In de haartjes zit een be-
paalde stof, waar de huid 
op reageert. Je merkt niet 
meteen dat het mis is, zo-
als bij een brandnetel. Het 
duurt een tijd voordat je 
het effect ondervindt. De 
stof wordt door zonlicht 
geactiveerd en de plekken 
die het veroorzaakt blijven 
nog jarenlang overgevoelig 
voor zonlicht.”

Kan het kwaad als dieren 
ervan eten? 
In principe niet, zegt Van 
Vliet. “Schapen en andere 
grazers worden ingezet om 
de plant te bestrijden en 
dat werkt heel goed.” 
Waar groeit-ie?  
De plant komt overal in 
het land voor, in onder 
andere parken en bermen. 
De groei ervan is in de 
afgelopen decennia zelfs 
enorm toegenomen, weet 
Van Vliet. “De berenklauw 
is hier eind 1800 ingevoerd 
als tuinplant, vanwege de 

imposante grootte ervan, 
met die enorme bloemen. 
Het is een kunstzinnige 
plant waar je letterlijk niet 
omheen kunt. Mede door 
de stijgende temperaturen 
is de plant het hier steeds 
beter gaan doen.”
Wat kun je ertegen doen?  
“De plant is best lastig on-
der controle te krijgen. De 
begrazing door schapen en 
andere grote grazers is een 
goede methode, maar dan 
moet je ze wel een paar 
jaar achter elkaar inzetten. 
Maaien kan ook, maar dat 
is minder effectief. Dat kan 
juist de groei van de plant 
bevorderen.” 
De bioloog adviseert om er 
gewoon bij uit de buurt te 
blijven. “In brandnetels ga 
je ook niet lopen voetbal-
len.”

Pas op met Berenklauw!

>
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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, Gert Supheert 
en Theo Piek.

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

Zoals onze huidige 
secretaris Gerhard Grob 
al tijdens de laatste de 
jaarvergadering officieel 
bekend maakte, treedt 
hij met ingang van de 
jaarvergadering 2017 af 
als lid van het dagelijks 
bestuur. 

Daarom moesten wij op 
zoek naar een vervanger. 
Intern hebben we gekeken 
naar een oplossing en 
gelukkig hebben we die 
gevonden. Willem Swaters 
gaat na in 2017 het 
secretariaat overnemen 
van Gerhard. We zullen 
echter wel een vervanger 
moeten vinden om het 
negental weer compleet te 
krijgen.
Ook moeten we opnieuw 
de bestuurssamenstelling 
onder de loep nemen 

omdat Willem op dit 
moment tevens tweede 
voorzitter is. 
Ter aanvulling  zoeken we 
daarom een kandidaat-
bestuurslid die vanaf, zeg 
maar januari 2017 mee 
zou willen draaien in het 
bestuur. 

Van deze kandidaat 
verwachten we:
-Beheersing van de 
Nederlandse Taal 
(notulering);

-Kennis van de computer, 
bij voorkeur van Excel, 
Word en mail-software;

-Goede communicatieve en 
creatieve eigenschappen;

-Heldere kijk op het 
verenigingsgebeuren;

-Leeftijd: Bij voorkeur 
tussen de 30 en 50 jaar.

De invulling van zijn taken 
zal in onderling overleg 
worden gedaan.
Gerhard blijft voorlopig de 
Nieuwsbrief en de Website 
verzorgen.

Van de nieuwe kandidaat 
wordt van verwacht op 
de hoogte te zijn van de 
werkwijze van de website. 
Gerhard zal al zijn kennis 
en ervaring op dit punt, 
met de nieuwe kandidaat 
delen.

Openstaande vacature medio 2017

Zie onze website:
hsvderietvoorn@kpnmail.nl

Uitslagen van de 
jubileum/wedstrijden 
2016 van de jeugd en 
senioren met beeld-
verslagen bij de foto-
rubriek.


