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Beide verenigingen zijn er 
op donderdag 6 oktober in 
geslaagd een start te ma-
ken voor een samenwer-
king voor onbepaalde tijd. 
De samenwerking houdt 
in dat medio januari 2017 
leden van beide clubs 
mogen vissen in elkaars 
wateren. 

De samenwerking kreeg 
gestalte in een uiterst 
vriendelijk en informatief 
gesprek in De Oude Waal, 
Schoolstraat 6, te Panner-
den.
Van de zijde van Doetin-
chem waren Ton van Aalst 
en Willem Swaters aan-
wezig terwijl van de zijde 
van Pannerden de heren 
Frans Willemsen, Niek van 
de Wetering, Roel Abbink 
en Rob Driessen  aanwezig 
waren.
Het gesprek ging vervol-

gens nog over enkele an-
dere zaken zoals mogelijk-
heden bij visuitzetting, een 
jeugduitwisseling etc. Dat 
zijn allemaal zaken voor de 
toekomst.

In Doetinchem mogen de 
leden van De Rietvoorn 
Pannerden vissen in:
De watergangen van Sport-
park Zuid.

In Pannerden mogen de 
leden van De Rietvoorn 
Doetinchem vissen in:
* Kijfwaard  bovenrijn, 
toegang bij de zitplaats 
door niet door het weiland 
lopen maar langs de afras-
tering. Dit geldt ook het-
zelfde bij ingang Puingat. 
* Pannerdensch kanaal 
Veerdam links bovenkant 
Pont en Veerdam Rechts 
onderkant Pont parkeren 
op de parkeerplek en bij 

Veerdam niet op privéter-
rein of voor de hekken de 
auto plaatsen.
* Lobberden Zandgat zie 
Site Viswater, pas wel op 
voor het transport steen-
wagens en kleivervoer. 
Boven aan de lobberden 
links en rechts viswater. 
* Bach Deukerdijk Oude 
Gemaal Waterschap. 
* Jeugdvijver Doornen-
burgseweg, vanaf 16 jaar 
verboden te vissen.
* Hulshoff en Sparrengat 
Mulders wei zijn niet toe-
gankelijk. 

Wat verandert er voor de 
leden van beide vereni-
gingen:
In principe niets op één uit-
zondering na, nl.  bij de vis-
pas krijgt u een extra docu-
ment waaruit blijkt dat u in 
voornoemde wateren mag 
vissen. Wel is het zo dat dit 

document een eenmalige 
uitgave is die niet jaarlijks 
wordt bijgevoegd bij uw 
vispas. Dus u moet deze 
zorgvuldig bewaren, het 
beste is dat u dit document 
alleen meeneemt indien u 
gebruik maakt van water 
van de zustervereniging.

De besturen hopen met 
dit samenwerkingsverband 
tegemoet te komen aan de 
wensen van veel leden.

Aktuele info kunt u altijd 
vinden op de website van 
beide verenigingen. www.
hsvderietvoornpannerden.nl 
en www.rietvoorn.nl

Zie hieronder de senior-ver-
gunning zoals die is opge-
steld voor beide 
verenigingen

Samenwerkingsverband De Rietvoorn 
Doetinchem en De Rietvoorn Pannerden

VISWATEREN
PANNERDEN

 1   Gat van Bach 
 2   Visvijver Jeugd nabij tennisveld
 3   Overlaat 
 4   Mulderswei
 5   Lobberden (Wezendonk) 
 6   Hulshof
 7   Sparrengat 
 8   Geitenwaard
 9   Rijn/Pannerdensch kanaal
10   Zandgat Karpergat 
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Vanwege de slechte vangs-
ten ook ver buiten Doetin-
chem werd besloten om 
de jaarlijkse besturendag 
te houden in het dichtbij 
gelegen Gaanderen nabij 
sluis De Pol.  De resultaten 
aldaar waren de weken er 
voor bemoedigend. 

We spraken met zijn allen 
af bij de parkeerplaats bij 
De Pol. Om 07.00 uur wa-
ren we ter plekke en kon-
den we gaan kijken waar 
we zouden gaan zitten. He-

laas konden we niet zicht-
baar bij elkaar zitten van-
wege het groen, ondanks 
dat Gerben en Maarten er 
niet waren. Het zestal dat 
ging vissen besloot te gaan 
zitten op het steiger. Wil-
lem zei nog van tevoren: 
“Je loopt het risico dat 
vandaag de container ach-
ter ons gevuld gaat worden 
en daarna wordt opge-
haald’’. En dat was ook zo. 
De mensen met de vaste 
stok hebben het meest 
last gehad van het rumoer 

Besturendag 2016

Het nachtvissen

en de vis was geschrokken 
en weggegaan. Bijna niets 
werd er gevangen. Henk 
en Gerhard vingen elk plm. 
8 visjes waarbij Gerhard 
met de feeder een brasem 
ving van plm. 3 kg. Willem 
die ook met de feeder zat 
kreeg geen enkele beet. 
Jan die zowel met de vaste 
stok en feeder samen viste 
ving maar 3 visjes, helaas 
bij Nico viel de vangst 
ook tegen terwijl hij ’n 
paar dagen eerder hier 
vele vissen had gevangen. 
Voorzitter Ton ving aardig 
wat kleine voorns aan de 
kant. De grote uitzondering 
was ook ditmaal Cobie. En 
dat moet gezegd worden, 
hij had een onzichtbaar 

plekkie 50 meter verder 
gevonden ten opzichte van 
zijn collega’s bestuursle-
den. De vangst was volgens 
hem plm. 80 á 100 mooie 
voorns. Na afloop hebben 
we in ons clubgebouw nog 
even nagezeten onder het 
genot van een hap van de 
Chinees en een drankje. 
Tevens hebben we direct 
afgesproken dat we vol-
gend jaar zo vissen dat we 
elkander kunnen zien en 
ook nog eens een praatje 
kunnen maken.

Willem en Cobie gaan vol-
gend jaar kijken naar een 
bijzondere stek die voldoet 
aan de vraag. Zo zal er 
worden gekeken naar de 
bereikbaarheid, de vangst-
kansen en het overzicht. 
We zien wel waar we naar 
toe gaan maar hopen wel 
dat alle bestuursleden daar 
een visje kunnen vangen.
Moet gezegd worden ook 
dit jaar was het ondanks 
alle tegenvallers toch ge-
zellig.

Het nachtvissen
Het bestuur wordt 
regelmatig gevraagd of 
je in Doetinchem in de 
vijvers mag nachtvissen. 

Als we de Algemene 
Politie Verordening (APV) 
bekijken van de gemeente 
Doetinchem staat daarin:
Artikel 5.24A Verbod van 
nachtvissen
1.Het is verboden in 
openbaar water te vissen 
van 22.00 tot 06.00 uur.
2.Het college kan 
ontheffing verlenen 
van het in het eerste lid 
gestelde verbod.
De ontheffing bedoeld in 
het tweede lid kan worden 
geweigerd:
-in het belang van de 
openbare orde;
-in het belang van het 
voorkomen of beperken 
van overlast;
- ter bescherming van de 
flora en fauna

Daarnaast is er nog 
een verbod recreatief 
nachtverblijf. Deze lijken 
ook te gelden voor 
nachtverblijven zoals de 
karpervissers deze meestal 
meenemen om de nacht 
aan de oever door te 
brengen.
Deze  regels in de APV zijn 
destijds ingesteld doordat 
hengelaars zich hebben 
misdragen met name 
bij de vijvers Slingevliet 
en Bonanzapark. Gezien 
echter de begeleiding van 
onze vereniging zeker over 
de laatste 20 jaar lijkt deze 
maatregel nu overbodig. 
Over het algemeen 
kunnen we stellen dat het 
merendeel van de huidige 
vissers zich prima houdt 
aan de regels. Tevens zijn 
er landelijke- en regionale 
meldpunten bij overlast. 
Elke hengelaar moet zich 
kunnen identificeren 
en heeft altijd de vispas 

bij zich. Het mogen 
nachtvissen met een 
derde hengel is alleen 
toegestaan aan hen die 
de daarvoor bestemde 
papieren hebben en op 
wateren die daarvoor 
zijn aangewezen. Elke 
overtreding mits gemeld 
kan tot gevolg hebben dat 
men de vispas en/of de 
documenten voor de derde 
hengel/nachtvissen moet 
inleveren.
We hebben het steeds over 
de vijvers in Doetinchem, 
maar hoe zit dit nu met De 
Oude IJssel?
Voor de Oude IJssel stellen 
wij ons op het standpunt 
dat de gemeente ons hier 
het nachtvissen niet kan 
verbieden. Nachtvissen 
is immers geregeld in de 
Visserijwet en is daarmee 
geregeld in hogere 
wetgeving. De gemeente 
mag in de APV eigenlijk 
alleen zaken regelen die 

met kampeermiddelen te 
maken hebben. De rest 
moeten de gemeente of 
Het Waterschap regelen in 
de huurovereenkomsten 
die ze met ons Sportvisserij 
organisaties afsluiten.
Omdat we natuurlijk niet 
in vervelende situaties 
terecht willen komen 
hebben we de APV 
vwb het nachtvissen  
in de bebouwde kom 
gerespecteerd en destijds 
hierover geadviseerd. Tot 
nu toe hebben we ook 
niet de behoefte gehad 
om in de bebouwde kom 
veel nachtvislocaties te 
realiseren, juist vanwege 
de gevoeligheid. Onze inzet 
is daarom voornamelijk 
gericht op de wateren 
buiten de bebouwde kom.
Op termijn en na overleg 
met de gemeente 
kunnen we kijken naar 
haalbaarheid van het 
legaliseren van de vijvers 
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De contributie voor 
2017 betalen in 2016

De automatische incasso 
voor 2017 zal rond 15 
november 2016 plaatsvin-
den, kijk daarom goed op 
u bankafschrift van eind 
november.

Indien daar géén beta-
ling naar de Rietvoorn op 
voorkomt dan is de incasso 
niet mogelijk geweest 
(meestal om administra-
tieve reden).Een tweede 
incasso is niet mogelijk, u 
zult zelf begin december 
het verschuldigde be-
drag moeten overmaken 
naar onze bankrekening 
NL76ABNA09360.43.954 
t.n.v. De Rietvoorn Doetin-
chem.

Let op!! U moet dan de 
bedragen van de kolom 

contant, zie de colofon, als 
betaling overmaken!

Contant
Of u betaalt contant op 
een van de zittingsdagen 
in het clubhuis, u kunt dan 
de nieuwe vispas direct zelf 
meenemen.
De penningmeester houdt 
zitting voor contante beta-
ling op:
Zaterdag: 3 december van 
10:00 tot 14:00 uur en..
Zaterdag: 17 december 
van 10:00 uur tot 14:00 uur
Betalingen na 1 januari 
worden verhoogd met 
€ 2,00 of € 5,00 en de niet 
afgehaalde VIS-passen 
gaan 31 januari 
RETOUR naar Sportvisserij 
Nederland!
            De penningmeester

in de bebouwde kom. Een 
aantal vijvers die mogelijk 
in aanmerking komen zijn 
de vijvers Slingevliet, Vijver 
De Huet fase 2 en Vijver De 
Huet fase 5,
Het volgende staat 
in de APV t.a.v. 
kampeermiddelen:
T.a.v. recreatief 
nachtverblijf buiten 
kampeer-terreinen
Artikel 4:17 
Begripsbepaling
In deze afdeling wordt 
onder kampeermiddel 
verstaan: een onderkomen 
of voertuig waarvoor geen 
omgevingsvergunning 
voor het bouwen in de 
zin van artikel 2.1, eerste 
lid onder a van de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht is vereist, 
dat bestemd of opgericht is 
dan wel gebruikt wordt of 
kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf.
Artikel 4:18 Recreatief 
nachtverblijf in 
kampeermiddelen op een 
openbare plaats
1.Het is verboden ten 
behoeve van recreatief 
nachtverblijf een 
kampeermiddel te plaatsen 
of geplaatst te houden 
buiten een kampeerterrein 
dat als zodanig in het 
bestemmingsplan is 
bestemd of mede bestemd.
2.Het verbod geldt niet 
voor het plaatsen van 
een kampeermiddel voor 
eigen gebruik door de 
rechthebbende op een 
terrein, niet zijnde een 
openbare plaats.
3.Het college kan 
ontheffing verlenen van 
het verbod van het eerste 
lid.
4.Onverminderd het 
bepaalde in artikel 1:8 
kan de ontheffing worden 
geweigerd in het belang 

van:
a.de bescherming van 
natuur en landschap;
b.de bescherming van een 
stadsgezicht.
Artikel 4:19 Aanwijzing 
kampeerplaatsen
1.Het college kan plaatsen 
aanwijzen waarop het 
verbod van artikel 4:18, 
eerste lid niet geldt.
2.Het college kan daarbij 
nadere regels stellen in het 
belang van de gronden, 
genoemd in artikel 4:18, 
vierde lid.
Opmerkelijk is tevens dat 
navraag door individuele 
hengelaars zowel bij 
de gemeente als bij de 
handhavers geen antwoord 
kon worden gegeven. 
Opvallend is tevens dat 
er op het nachtvissen 
niet of nauwelijks wordt 
gehandhaafd. Dit wekt 
de schijn op dat men dit 
tolereert en dat kan in 
sommige gevallen tot 
vervelende situaties leiden. 
Je zou maar eens door een 
handhaver wel op de bon 
worden geslingerd terwijl 
dat normaal gesproken al 
jaren niet meer gebeurt. 
Dan sta je toch raar te 
kijken.
Het bestuur is dan ook 
van mening dat we samen 
met onze overkoepeling 
Federatie Midden 
Nederland gaan kijken 
welke mogelijkheden er bij 
de gemeente zijn om zaken 
goed te regelen. Ik heb er 
het volste vertrouwen in, 
dat wij zeker als hengelaar 
zich in de toekomst blijven 
gedragen zoals we dat de 
laatste jaren gewend zijn 
er een oplossing wordt 
gevonden.  
Overlast moet echt een 
antieke kwestie gaan 
worden. 
                        Ton van Aalst

Alle leden waarvan het 
internetadres bekend is 
bij Sportvisserij Neder-
land hebben een oproep 
ontvangen om deel te 
nemen aan onderstaande 
enquête. Ook als uw in-
ternetadres niet bekend is 
bij Sportvisserij Nederland 
kunt u door onderstaande 
link toch deelnemen.

Leden van onze vereniging 
worden vriendelijk doch 
dringend verzocht deel te 
nemen aan deze enquete, 
visonderzoek: laat u horen! 

Geachte vispasbezitter,
Welkom bij het grote Ne-
derlandse sportvisonder-
zoek. Dit is uw kans om uw 
mening te geven over de 
sportvisserij en aan te 
geven welke behoeftes u 
heeft!
Het Mulier Instituut voert 
dit onderzoek in op-
dracht van Sportvisserij 
Nederland uit. We willen 
graag weten hoe u over het 

viswater en de visstand in 
Nederland denkt, welke 
knelpunten u tegenkomt 
bij het uitoefenen van uw 
sport en wat u van de ge-
organiseerde sportvisserij 
verwacht.
Hoe meer sportvissers hier 
aan meedoen, des te beter 
kan Sportvisserij Nederland 
haar beleid op de wensen 
van sportvissers afstem-
men.
Het spreekt voor zich dat 
uw ingevulde gegevens 
vertrouwelijk worden 
behandeld en alleen voor 
dit onderzoek worden 
gebruikt. Invullen kost u 
ongeveer 10 minuten.
Vul s.v.p. direct in!
Via onderstaande unieke 
link komt u bij de enquête 
terecht:
https://onderzoekstool.nl/
afname/enquete/9x4dpfsu

Veel succes met het invul-
len van de vragenlijst!
Het Mulier Instituut en 
Sportvisserij Nederland.

Enquête
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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 of
Bennie Vierwind Tel. 0316-223845

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
Henk Horst

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

rmenting@heijmans.nl
Uitvoering:

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, Henk ten Broeke, 

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, wordt 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

Botenhouders die hun 
boot in de winter op de 
kant willen, hebben de 
mogelijkheid om op za-
terdag 12 november 2016 
van 09.00 tot uiterlijk 
14.00 uur de boot gratis 
uit het water te laten ha-
len. Met de mededeling 
dat bij onvoldoende assi-
stentie de boot niet uit het 
water wordt gehaald.
Bij een andere datum 
moeten we kosten doorbe-
rekenen vanwege de werk-
zaamheden.

Ter afstemming
Henk Derksen tel. 0314-

334427 of Bennie Vierwind 
tel. 0316-223845 bellen.
De botenhouders die hun 
boot gedurende de winter 
in het water willen houden 
adviseren wij hun boot 
goed te blijven verzorgen 
en vooral niet te strak in 
de ketting te leggen in ver-
band met de soms grote 
verschillen in de water-
stand!

De datum in 2017 waarop 
de boten gratis te water 
kunnen worden gelaten, 
zal bekend worden ge-
maakt op de website.

Commissie 

Boten gratis uit water

Ondanks alle preventieve 
maatregelen van het laat-
ste jaar moeten we u als 
botenhouder er op atten-
deren uw zaken goed te 
beheren. Laat geen waar-
devolle spullen achter in 
de kastjes. Laat ook geen 
rommel achter ook niet 
bij de vuilcontainer die is 
daarvoor niet bestemd. 

Rommel dient u mee te 
nemen naar huis, ook en 
helaas hoort dat ook voor 
lege bierflesjes.
Maar er zijn wat meer aan-
dachtspunten nl.: Sluit de 
deur van de opbergruimte 
goed af zoals aangegeven 
op de bordjes. Controleer 
of u dat heeft gedaan. Bij 

gebruik van toilet geldt 
hetzelfde nl.: afsluiten op 
de manier die is aangege-
ven. En als laatste bij het 
weggaan de poort ook die 
moet goed worden afge-
sloten.
Indien u als ligplaatshou-
ders de zaken niet aantreft 
zoals afgesproken dient u 
direct kontakt op te nemen 
met de beheerder van de 
ligplaats of met een der 
bestuursleden. Geef aan 
hun de datum en de tijd 
door zodat hun e.e.a. kun-
nen controleren.
Samen kunnen we trachten 
het dievengilde moeilijk te 
maken door op alle punten 
medewerking te verlenen 
zoals bepaald in de Regle-

menten Ligplaats.
Ook het bestuur heeft 
recht op hun eigen vrije 
tijd en willen niet lastig 
gevallen worden met inci-
denten die niet kunnen en 
waarbij onachtzaamheid 

en nalatigheid een grote  
rol in spelen.

Help allen mee om moei-
lijkheden te voorkomen.

                         Het bestuur

Botenhouders wees op 
uw hoede


