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Siebelink Autoschade
meer dan 60 jaar topkwaliteit in 

Autoschadeherstel
Siebelink Autoschade is al ruim 60 jaar een begrip in de 

Achterhoek. Dankzij vakmanschap, service, betrouwbaarheid en 
ervaring, is het familiebedrijf uitgegroeid tot een modern, 
vooruitstrevend en universeel autoschadeherstelbedrijf!

Siebelink Autoschade maakt deel uit van Dago Autogroep 
met vestigingen in Doetinchem, Duiven, Ulft en Arnhem en 
is lid van de belangrijkste organisatie FOCWA van de 
schadeherstelbranche in Nederland.

Siebelink Autoschade is ISO gecertifi ceerd en heeft de 
Eurogarant erkenning. Dit staat voor hoogstaand technisch 
vakmanschap en profesionele betrouwbare dienstverlening.

Vlijtstraat 60, 7005 BN Doetinchem
Telefoon 0314-323036 - Fax 0314-364833 - 
www.pasiebelink.nl Contributie voor 31 december voldoen!

Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober!
Extra voor junioren / senioren na 1 Januari 2013 resp. € 02,00-05,00
Extra voor botenhouders v. betalingen na 1 Januari 2013      € 10,00

In dit nummer o.a.
Pagina 6 en 7

Nieuws van de aanbouw 
clubgebouw

Pagina 9
Jaarvergadering

Pagina 17
Voorselektie NK voor 

de Jeugd
Pagina 21

Eindejaars kaarten
Pagina 23 en 25

Ultra licht vissen met 
kunstaas

Colofon
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:
Hennie Weeber
Plantsoensingel Zuid 22, 
7041 ZE ‘s-Heerenberg
Tel.: 0314-662778
e-mail: hagmweeber@planet.nl 
2e Penningmeester:
Henk ten Broeke
tel. 0314-342749 of 06-52006929

Ledenadministratie:
Hennie Weeber Tel.: 0314-662778

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel.: 0314-341649
Toon Makay Tel.: 0314-344795

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen (a.i.)
Tel.: 0314-334427
Uitvoering Botenligplaats:
Gerrie Hubers
Tel. 0314-335057

Contributie (2013)          Aut.Incasso  Contant
T/m 13 jaar:T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatschap   € 05,00 € 06,00
Incl. Jeugdvispas  € 12,00 € 13,00
14 t/m 17 jaar: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 € 07,30
Ligplaats boot (alleen voor leden) € 40,00 € 40,00
De Duitse leden s.v.p. betalen via de bank:
STADTSPARKASSE EMMERICH-REES Banknr: 145045  
IBAN: DE03 3585 0000 0000 1450 45
BIC: WELADED1EMR      

Hof van Gent 17, 
7007 JS Doetinchem
Tel: 0314 - 84 36 32
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Wedstrijdcommissie 
senioren:
Commissaris: Cobie van Dooren 
Tel.: 0314-341649 
e-mail: covandooren@kpnmail.nl 

Uitvoering Wedstrijden:
Henk Horst Tel.: 0314-332367
Henk Notten Tel.: 0316-226573
Harrie Nieling tel. 0314-663574
Jos Dulos tel. 0314-345205
Maarten Holterman 06-23146295

Commissie zeevissen:
Commissaris: Ivan Larsen 
tel. 06-46182862
mariaenivan@live.nl

Uitvoering: Zeevissen
Bennie Vierwind tel. 0316-223845
Erwin Bischoff tel. 06-42128258

Commissie junioren:
Jos Dulos tel. 0314-345205
Maarten Holterman 06-23146295
Ton Geurts Tel.: 0314-684804
Tonnie Bossmann, Gerben Boesveld
Reserve: Willy Keuben

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert tel. 0314378959
Electra: Joop Siebelink en 
Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Willem Swaters 
Ivan Larsen
Tekstbewerking - opmaak -
illustratie's: Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob
e-mail: grob.gerhard@kpnplanet.nl

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem
Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem
Tel.clubgebouw: 0314-344651
Bank : 936043954
Ingeschr. bij de K.v.K. 
nr. 40120146. Koninklijk goedgekeurd 
13-08-1955 nr. 76

Openingstijden clubgebouw:
Oktober tot April:
Maandag t/m woensdag geopend
April tot Oktober: 
Maandag t/m donderdag geopend
's-middags van 13.00-16.00uur.
Tel. 0314-344651

Oplage: 1000 exemplaren
Het clubblad verschijnt 4x per jaar
De redactie behoudt zich het recht voor 
van plaatsing en eventuele correctie van 
ingezonden stukken.

Eénmalige inschrijfgelden + Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw Juniorlidmaatschap     € 02,00

Inschrijfgeld nieuw Jun.plus-/Sen.lidmaats.     € 05,00

Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst boot     € 10,00
alleen voor leden
Inschrijfkosten + administratie bij aanvang 
botenplaats        € 12,00
Borg sleutelgeld botenhouders      € 12,00
retour bij inlevering!
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Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 0314 - 324123 - Fax 0314-363821

Info: www.dekruisberg.nl

Partycentrum - Hotel - Bistro - RestaurantPartycentrum - Hotel - Bistro - RestaurantPartycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
7 dagen geopend

Nieuw!! Gezellige Victoriaanse Bistro
o Zaal 1 van 50 t/m 350 personen
o Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
o Zaal 2 met tuinserre/terras
o Zaal 1 en 2 luchtbehandeling
o Zaal 3 van 10 t/m 50 personen
o Zaal 3 Gezellige serre met airco
o Boven barbeque 
o Barbeque voor plm. 80 personen
o Invaliden toilet

o Diverse oud Hollandse spelen
o Klootschiet-parcours
o Ruime parkeergelegenheid
o Prijsafspraak vooraf
o Diverse diners - Koffi etafels
o Hapjes buffetten
o Diverse warme- en koude buffetten
o Gratis bruidsauto Rolls-Royce

U wordt gehaald en thuisgebracht

Houtkampstraat 62, 
Doetinchem   

Tel. 0314-32 62 10 
Fax 0314-36 10 27
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Van de 
voorzitter



Reikhalzend kijken 
we uit naar de eerste 
visdag in het nieuwe 

jaar. Immers zo gauw 
het weer het toelaat 

zullen velen van ons de 
weg naar de waterkant 

vinden. Wordt het dit 
jaar nog beter dan 

vorig jaar? 
We hopen natuurlijk 

met zijn allen van wel 
en zullen daar dan ook weldra 

achter komen.
Wat kan een winter toch lang 

duren ten minste wat het vissen 
betreft. Almaar wachten op de 
eerste zonnestralen die garant 

staan voor een temperatuur van 
zo’n 13 tot 15 graden. 

Dan kun je de hengels weer 
tevoorschijn toveren en als je ze 

goed verzorgd hebt weggezet 
dan kun je ze snel weer visklaar 

hebben. Dat is wat het vissen 
aangaat. Naast de aankomende 

mooie momenten hebben wij met 
al onze vrijwilligers natuurlijk de 

wintermaanden hard doorgewerkt.
Dit jaar wordt het jaar van de 

bestuursveranderingen. 
Zoals jullie weten stoppen 

met ingang van de komende 
jaarvergadering een drietal 

bestuursleden. Ook een aantal 
commissieleden stoppen in 

2013. Deels is dit opgelost door 
aanvullingen op verzoek van het 

bestuur en deels door inzet van 
commissieleden zelf.

Een niet onbelangrijke taak 
van penningmeester wordt nu 

opgevuld door Henk ten Broeke. 

Hij zal worden 
bijgestaan door Nico 
Visser (jawel een 
oud-gediende). De 
tot nu toe door Henk 
Horst aangevoerde 
botenligplaats 
commissie zal vanaf 
medio februari met 
terugwerkende kracht 
a.i. worden aangestuurd 
door Henk Derksen.

Zoals u ziet  ervaring voldoende 
maar zijn er ook handjes 
voldoende? Dit laatste proberen 
we op te lossen door ieder 
jaar tweemaal een zaterdag 
te benoemen als zijnde de 
klusjesdagen. Deze zaterdagen 
zullen een combi vormen met het 
in- en uitlaten van de boten. In dit 
clubblad leest u daar meer over. 
Het buiten deze dagen in- en of 
uitlaten van de boot gaat van 5 
naar 10 euro extra bijdrage.
Voor de goede orde wil ik 
de botenhouders nogmaals 
attenderen op uitvoering van het 
Botenhoudersreglement. Dit is 
ter bescherming van uzelf maar 
ook voor de toezichthouder in dit 
geval de botenligplaatscommissie 
erg belangrijk. Zorg dat uw 
boot er netjes  bijligt, niet vol 
met hemelwater staat  en dat 
uzelf ook regelmatig uw spullen 
controleert.
U komt toch ook op de komende 
Jaarvergadering, noteer alvast in 
uw agenda 26 Maart!

Een fi jn visseizoen voor u allen.
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Naarmate de tijd vordert kunnen 
we stellen dat we volledig op schema 
zitten bij de uitvoering van de 
werkzaamheden. Wat begon met 
het graven van de fundering, de 
afvoer van het regenwater, de verder 
grondwerkzaamheden, het storten van 
de fundering en de vloer en verdere 
werkzaamheden is nu uitgegroeid tot 
een aanbouw waarvan het buitenwerk 
kompleet is. Het dak zit er op de 
doorgang naar het oude gedeelte is 
gereed. 

Ontzettend fi jn zijn de berichten dat er 
wel altijd hulp is voor de aanwezige 
noeste werkers. Op het moment van 
dit schrijven zijn de loodgieters en 
de electriciëns uitgenodigd om te 
overleggen wat er gebeuren moet 
en wanneer. En ja, zoals bij elke 
nieuwbouw zijn er tegenvallers of zaken 
waaraan vooraf niet is gedacht. Punt 
was dat zoals de zaken er nu voorstaan 
dat we de komplete tegelvloer moeten 
vernieuwen. Dus ook in het oude 
gedeelte waar sommige tegels wat los 
zitten en waar zoals we kortgeleden 
hebben geconstateerd een breuk over de 
gehele breedte zit. Ook hierover zijn er 

kontakten met leveranciers.
De scheiding tussen oud en nieuw kan 
intakt blijven d.m.v. een rolluik. Deze 
wordt binnenkort geplaatst. Tijdens al 
deze gesprekken kwam ook aan de orde 
de beveiliging van het gebouw. Alle 
nieuwe deuren zijn voorzien van een 3-
punts beveiligingsslot en ook de nieuwste 
scharnieren. Dat geldt echter niet voor de 
voordeur en de deur van het toilet. 
Wat doen we daarmee was de vraag? 
Het antwoord is dan achteraf toch 
vrij simpel. Kijk naar de begroting, 
is er ruimte? En zo ja vraag dan maar 
een offerte aan. Nou, de ruimte in de 
begroting was er dus nu de offertes maar 
weer afwachten.
Inhoudelijk is er ruimte voor voorraden, 
er is een zolderruimte die voldoet aan 
wat we moeten bergen en er is een 
kantoorruimte. Voor het kantoor zijn de 
meubels aanwezig in de vorm van een 
kast en computerburo. Ook kunnen er 
een paar stoeltjes met een kleine tafel 
staan. Dus als er overleg met enkele 
mensen moet plaatsvinden kan dat in die 
ruimte en hoeft de kantine niet dicht voor 
eventuele bezoekers. 
Er volgt nog een aansluiting voor 
Internet, pc, tv en telefoniepakket.

Nieuws van de aanbouw 
clubgebouw
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Gaat dan alles naar wens?
Bijna, de bouwcommissie heeft nog een 
extra wens en dat is de volgende:
We zijn zoekende naar een viertal 
mensen die bereid zijn om met een 
Kango en slijptol de vloer in het oude 
deel te verwijderen. Er is een Kango 
beschikbaar en als je met zijn vieren 
iedere keer wisselt is de klus denken wij 
best wel te doen.

Nawoord voorzitter:
Ik ben er van overtuigd dat gezien de 
werkzaamheden tot nu toe verricht er 
zeker mensen zullen zijn die alleen 
al uit waardering voor het vele werk 
aangestuurd en ook uitgevoerd door 
Harrie Nieling en vrijwilligers zich 
hiervoor opgeven. Kom op mensen laat 
je niet kennen en zorg voor een soepel 
verder verloop. Alleen zijn we niets, met 
zijn allen zijn we tot veel in staat.    
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Agenda
1. Opening
2. Notulen van 21-03-2012
3. Ingekomen stukken en uitgaande post
4. Mededelingen van het bestuur o.a.: 
Contacten met gemeente, 
Sportpark Zuid, 
Hengelvangstregistratie,
Voortgang clubhuis 
Voortgang Watergangen van Sportpark 
Zuid en Beleidsplan
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Begroting 2013
8. Verslag kascommissie
Huidige commissie: de heren Siebelink, 
Bergervoet en Pasman 
9. Benoeming nieuw kascommissielid
Aftredend: dhr. Bergervoet

Jaar- en botenhoudersvergadering op 
dinsdag 26 maart 2013

Hiervoor wordt u allen uitgenodigd in het clubgebouw. Aanvang 20.00 uur.

10. Bestuursverkiezing:
Aftredend, niet herkiesbaar: Hennie 
Weeber, Henk Horst en Hans Bruggink
Kandidaat bestuursleden, Nico Visser en 
Henk Derksen.

Kandidaten voor een bestuursfunctie 
kunnen zich opgeven tot 15 maart bij 
de secretaris met aanvaarding van een 
door het bestuur gekozen functie.

 11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afl oop kan er door de leden afscheid 
worden genomen van vertrekkende 
commissieleden en vertrekkende 
bestuursleden onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Frans van Tricht
De staat van dienst van 
Frans is behoorlijk, jarenlang 
een bestuursfunctie bekleed 
en daarnaast tot verleden 
jaar kantinebeheerder. 

Frans hield zich daarnaast bezig met 
het sorteren op wijk van de clubbladen. 
Dit laatste blijft hij doen en in geval 
van nood wil hij  nog best wel een 
kantinedienst draaien.
Frans, bedankt voor je inzet! 

Willie Keuben
Ook Willie is al veel 
jaren actief binnen onze 
vereniging. Eerst bij 
de jeugd en later bij de 

zeeviscommissie. En Willie zit ook bij 
de vrijwilligers voor het bezorgen van 
het clubbladen in zijn wijk. Dat blijft hij 
voorlopig nog doen.
Willie, bedankt voor je inzet! 

Willie ten Grotenhuis
Alweer iemand met 
meerdere taken. Actief in 
de zeeviscommissie en  het 
bezorgen van de clubbladen 

in Aalten en Dinxperlo. Als er werk 
was belde je Willie en hij was er. Altijd 
bereid de handen uit de mouwen te 
steken. Voor het bezorgen van het 
clubblad wil je actief blijven en we 
kunnen je altijd vragen voor hulp.
Willie, geweldig, bedankt! 

Vertrekkende bestuur- en commissieleden 



10

 
          

- 4 grote biljarts
- 4 kleine biljarts
- 2 pooltafels

Billardcafé "De Veemarkt"
Familie Sloots
Veemarkt 4, 7001 EE 
Doetinchem
Tel.: 0314 - 323585
www.deveemarkt.nl

Peters 
Bestratingen

Nieuw Dijk (Didam)       
Tel.: 06 - 50932895

* Sierbestrating
* Tuinaanleg
* Grondverzet
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Hans Bruggink
Hans was slechts kort in het 
bestuur. Een moeilijke tijd 
achter de rug, verhuizing 
en een nieuwe baan gaven 

hem niet de mogelijkheden die nodig 
waren om de bestuurstaken volledig te 
vervullen. Als bestuurslid was Hans een 
man met een warm sociaal gevoel. Naast 
het bestuurlijke zorgde Hans ook voor de 
verspreiding van  de clubbladen in Ulft. 
Hans, bedankt!

Henk Horst
Erelid sinds 2010 en dat 
wordt je niet zomaar. Henk 
deed veel commissiewerk. 
Het begon allemaal met de 

jeugd, daarna kwam de botenligplaats 
die hij overnam van Jan Kappert. De 
advertenties in het clubblad en alle 
voorkomende werkzaamheden. Al 
heel lang bestuurslid en iemand die 
de zorg van de boten ligplaats en het 
onderhoud onder zijn hoede had. Voor 
Henk is nu het tijdperk aangekomen 
om meer te genieten van het vissen zelf 
en geen bestuurlijke verplichtingen 
meer. Natuurlijk gaat ook zijn afscheid 
vanuit het bestuur niet zomaar. Er 
blijven nog een aantal activiteiten 
die Henk nog wil verzorgen zoals de 
advertentieverkoop voor het clubblad, lid 
van de wedstrijdcommissie en eventueel 
als vraagbaak voor de nieuwe commissie 
botenligplaats.
Henk bedankt voor al het vele werk! 

Hennie Weeber
Een verhaal apart. Om alle 
zaken die Hennie, bestuurslid 
sinds 2006, in goede banen 
heeft geleid komen we 

haast papier te kort. Een greep hieruit 
denken we aan de ledenadministratie, de 
digitalisering van het  fi nanciële gedeelte, 
evenals het contactadres voor Berg en 
omstreken. Op een bepaald moment 
bleek dat er teveel verlangd werd van 

één persoon. Achteraf gezien hadden 
eerder moeten starten met een betere 
werkverdeling. Dit schrikeffect heeft 
geholpen in positieve zin van het woord.
Het omgaan met de verkooppunten van 
de vispassen en alles wat hiermee te 
maken had werd door Hennie keurig om 
niet te zeggen nauwkeurig geregeld. Ook 
vaak het vele onzichtbare werk werd er 
bijgedaan. Geen wonder dat we er een 
tweetal jaren over hebben gedaan om de 
juiste perso(on)nen te vinden. 
Nu is de administratie op orde. De 
fi nanciële zaken verdienen een pluim 
want daardoor konden we de aanbouw en 
de rest in het clubgebouw realiseren.
Om een lang verhaal toch maar kort te 
houden. 
Hennie ook jij bedankt voor al het werk.

       Namens het bestuur Ton van Aalst.

Vacature 
tweede secretaris

Vanwege het snelle vertrek van Hans 
Bruggink is er weer een vacature 2e 
secretaris ontstaan bij het bestuur!

Het werk van tweede secretaris 
bestaat hoofdzakelijk uit  

werkzaamheden als vervanging 
van de eerste secretaris bij diens 
afwezigheid en het maken van de 

notulen van de vergaderingen. 
Verder verricht hij hulp bij alle 
voorkomende werkzaamheden. 

Bij voorkeur zoeken we naar een 
jeugdig persoon met voldoende vrije 

tijd en kennis van Word en Excel.
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Voor al uw dierenbenodigdhe-
den op het gebied van hond, kat, 
knaagdier, terrarium, hengelsport 
en vogel!
Met in ons brede assortiment:
Voeders, vogels, speelgoed en nog 
veel meer!

En met onze vakantieservice 
voor kleine huisdieren, kunt 
u gerust op vakantie terwijl 
wij voor uw dier zorgen!

www.trijntjesdierenwereld.nl

KOM SNEL 

KIJKEN!Rijksweg 110/112
7011 EC Gaanderen

tel.: 0315-330351
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Na een langdurige strijd is  Mannie uiteindelijk op 8 november 2012 overleden. 
Mannie de vrouw van onze huidige kantinebaas Henk kwam er iets meer dan 1,5 jaar 

geleden achter dat zij niet bespaart was gebleven van  een ongeneeslijke ziekte. 
Nadat ze de uitslag kreeg hebben ze alle mogelijkheden de revu laten passeren.

Henk en Mannie kwamen terecht in Duitsland voor een operatie die daar sneller kon 
plaatsvinden dan hier in Nederland. De eerste resultaten waren veelbelovend. 

Toch ging Mannie door een zeer diep dal. 
Maar dat kon ze dat had ze in alle jaren daarvoor wel bewezen.

Moedig, strijdig zichzelf in niets ontzien. Klaar staan voor anderen helpen waar een 
helpende hand gevraagd werd en of dat nu in familiekring, in de buurt of elders was het 

maakte haar niet uit. Nuttig maken was haar devies! Niet aan de zijlijn staan!
Jarenlang was zij ook trouwe bezoekster van onze vrijwilligersavond en ook daar stak ze 
altijd de hand uit de mouw. Afgelopen september, toen het al een stuk slechter met haar 

ging, mochten we ze nog op deze avond begroeten.
Ondanks de vele pijntjes heeft ze die avond zichtbaar genoten. Ook dat gunde je haar 

van harte. Helaas was dit tevens de laatste keer en heeft het dagelijks bestuur namens de 
vereniging afscheid van haar genomen op haar crematie op dinsdag 13 november.

Mannie, rust zacht
Henk, veel sterkte met dit verlies

Namens hengelsportvereniging De Rietvoorn, Ton van Aalst

In memoriam  Mannie Supheert- Hofman

Namens alle vrijwilligers wil het bestuur 
en met name de penningmeester u allen 
bedanken voor het tijdig voldoen van 
uw fi nanciële verplichting. Om kort te 
zijn hadden we in 2012 zo’n 1160 leden. 
Hiervan hebben zich er 50 bedankt. 
Op 1 januari hadden ruim 900 leden de 
vispas in huis. De anderen betalen later 
tegen een hogere afdracht. Daarnaast 
krijgen deze 200 leden de vispas in huis 
via de post (2 euro porto-kosten voor hun 
eigen rekening).
Onze eigen vrijwilligers, zeg maar 
diegene die zorgen dat uw vispas 
tijdig bij u thuis is ten minste voor 1 
januari, hebben positief gereageerd op 
uw medewerking. Zij hoeven nu maar 
eenmaal door de voor hun bestemde 
wijken.

Het bestuur is uiteraard erg blij met 
deze vrijwilligers die zorgen voor een 
goede fi nanciële injectie door te helpen 
besparen op de portokosten. 
Vergeet niet dat er enkele bij zijn die 
ongeveer 150 vispassen en clubbladen 
rondbrengen.
Petje af voor zulke bezorgers.
                  Het bestuur

Leden, hartelijke dank 
voor de tijdige 

contributiebetaling
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De 5 sterke punten van 
Te Kampe Tweewielers

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur

* Verkoop en reparatie van alle merken
* Koop hier goedkoop uw fi ets met ‘Fietsplan’
* Gratis haal- en brengservice binnen Doetinchem
* Een jarenlange ervaring
* Ook op maandag geopend

15

Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl

Zaterdag 23 maart 
vissen in Oss

Jawel dit jaar gaan we twee keer tegen 
Oss vissen en wel te beginnen in de 
Maas. Volgens onze vrienden uit Oss kan 
er in maart al goed vis gevangen worden 
in de Maas dus reden om op die bewuste 
zaterdag vroeg te vertrekken naar Oss. De 
opzet van de dagen is iets afwijkend van 
de vorige jaren. Om e.e.a. budgettair in te 

Wedstrijdcommissie 
Midden Nederland 

blij met ons ‘nieuwe‘                    
onderkomen

Dat de mensen van de organisatie van 
Midden Nederland blij zijn met ons 
clubgebouw moge blijken uit het feit 
dat dit jaar naast de Selectie Jeugd ook 
de Feederwedstrijd Senioren vanuit 
onze lokatie wordt gehouden.

Deze wedstrijd vindt plaats op zaterdag 8 
juni a.s. en wordt gehouden tussen Laag 
Keppel en Drempt. In ons clubgebouw 
wordt ‘s morgens de loting verricht en na 
afl oop de prijzen bekend gemaakt.
Zo is het clubgebouw weer een belangrijk 
onderdeel van de schakel in onze sport en 
het kan de vereniging ook nog wat extra 
geld opleveren.
Bovenstaande evenement wordt door de 
regel bezocht door zo’n 60 deelnemers. 
Afgesproken is dat onze club gaat kijken 
hoe dit uitpakt. Als het totale plaatje goed 
uitvoerbaar is wil Midden Nederland 
de Selectie Senioren in 2014 ook naar 
Doetinchem halen.
Eerst kijken hoe bovenstaande uitpakt 
omdat de Selectie Senioren meer dan 
100 deelnemers kent. In ieder geval meer 
organisatie en nog meer vrijwilligers 
nodig bij zulk grootst evenement.
We wachten af en kijken positief vooruit!

Even voorstellen...
De nieuwe 

zeeviscommissie
De nieuwe zeeviscommissie bestaat uit 
de heren Ivan Larsen, Bennie Vierwind 
en Erwin Bisschoff. Zij zullen hun best 
doen om het zeevissen attractief te maken 
voor meerdere deelnemers. Ook komen 
zij met concrete voorstellen om fi nanciële 
problemen te voorkomen. Bij opgave 
aan een van de zeevisevenementen dient 
men de fi nanciële verplichting  tijdig te 
voldoen. Ook zal men nauwlettend het 
aantal zeevisactiviteiten afstemmen met 
de deelnemers. De redactie van het 
clubblad wensen de heren 
succes voor 2013.

passen is besloten in wederzijds overleg 
om uitgebreide maaltijden te vervangen 
door hapjes met daaraan gekoppeld een 
aantal consumptiebonnen. Tijdens de 
wedstrijd zorgt ieder voor zichzelf.
Bij ontvangst zowel in Oss als ook in 
Doetinchem is er koffi e met broodjes. 
Dit jaar kijken we vooral naar de 
haalbaarheid van twee keer vissen. 
Immers het moet leuk blijven van beide 
kanten. Ook is er nog een optie om op 
een willekeurige plek in Nederland 
elkaar op visgebied te treffen. Men denkt 
dan ook aan een feeder ontmoeting.
Nadere info bij Co van Dooren  
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Tevens oud ijzer - metalen
en schroothandel

Herman Vriezen
Tel. 0314 - 342536  of  06 - 10114685

Handel in gebruikte 
metalen

Doetinchem
0314 - 343411
www.rozeboombanden.nl

ROZEBOOM
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Op dinsdag 15 januari zijn de eerste 
gesprekken begonnen over de selectie 
Jeugd die wordt gehouden mits de 
weersomstandigheden goed zijn op 
zondag 2 juni a.s. Deze wedstrijd voor 
de jeugd wordt dit jaar wederom gevist 
in Doetinchem. 

De Selectie Jeugd is een voordselectie 
voor de 
Categorie A: jonger dan 22 en minimaal 
17 jaar op 31 december van het jaar 
voorafgaande aan het Kampioenschap.
Deze categorie vist niet in Doetinchem 
maar elders.
Categorie B: jonger dan 17 en minimaal 
13 jaar op 31 december in het jaar 
voorafgaande aan het Kampioenschap
Categorie C: jonger dan 13 en minimaal 
9 jaar op 31 december van het jaar 
voorafgaande aan het Kampioenschap.
Let op:
De genoemde leeftijden zijn dus de 
leeftijden van 2012!

Onze vereniging organiseert ook dit 
jaar weer deze wedstrijd en nodigt 
jullie dus uit om deel te nemen. 
Vorig jaar waren Justin de Roode en 
Tim Hoksbergen de jongens die ook 
deelnamen aan het NK. Zij behaalden 
goede resultaten hetgeen misschien 
voor jullie reden is om ook mee te doen. 
Een reden temeer om jullie op de hoogte 
te stellen van oude normen die gelden 
voor het meedoen aan deze wedstrijden. 

Jullie zullen je onder andere afvragen wie 
moet dat alles betalen? 
Bij wie kunnen wij terecht voor vragen? 
Krijgen we extra begeleiding lopende het 
seizoen? 
Hopelijk biedt dit artikel enige 
duidelijkheid..

Opgave betekent dat automatisch 
meedoen?
Neen, helaas niet het is een beetje 
afhankelijk van het totaal aantal 
deelnemers. Alle regionale verenigingen 
mogen een aantal jeugdigen opgeven. 
Gelukkig kunnen we in Doetinchem 
gebruik maken van 41 kribben aan de 
Oude IJssel voor de oudere jeugd en 
zouden we de vijvers op zuid kunnen 
inzetten voor de jongste categorie.

Hoe zit het met de kosten?
Afhankelijk van het deelnemersaantal 
en van het vervoer wordt er door 
de vereniging een extra geldelijke 
ondersteuning toegekend.

Wie plaatsen zich voor het NK Jeugd?
Dit is ook afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Normaliter plaatsen zich de 
best 3 van beide categorieën.

Wat doet de vereniging verder?
Indien nodig organiseren we extra 
begeleiding hier ter plekke en gaan 
samen met de ”geplaatsten’’ een keer 
oefenen op het water waar de NK jeugd 
wordt gehouden.
Uiteraard worden deze laatste kosten ook 
door de vereniging betaald. 
Lijkt het je wat geef je dan op bij onze 
jeugdcommissie. Ook voor nog eventuele 
vragen kun je bij hun terecht.
Omdat verleden jaar het weer zo slecht 
was bij de voorselectie is besloten ook 
een alternatieve datum in te stellen. Bij 
slecht of koud weer, zoals in 2012, wordt 
de wedstrijd verschoven naar een week 
later. De temperatuur moet minimaal 15 
graden zijn op het moment van aanvang.
De NK jeugd is ongeacht de 
weeromstandigheden op de geplande 
datum.

Voorselectie NK voor de Jeugd
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Ons Motto:
'Vissen in een natuurlijke 
omgeving, met Achterhoekse 
gezelligheid onder het genot 
van een hapje en een drankje'

* Forellenvijvers
* Vliegvisvijver
* Karpervijver
* Camping
* 2 Lodges (2010)
* Vijver algemeen met steur,       
  karper en meerval.

Molenweg 4, 7055 AX Heelweg
tel. 0031(315)231995
E-mail: info@de-kool.nl

www.de-kool.nl
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Naar aanleiding van een eerste gesprek 
in 2012 met de federatie en HSV De 
Rietvoorn is besloten een vervolg 
overleg te plannen om een nadere 
uitwerking te maken. Dit gesprek vond 
plaats op vrijdag 25 januari jl. in ons 
clubgebouw.

Bij dat gesprek waren aanwezig  Ton 
van Aalst (HSV De Rietvoorn), Coby 
van Dooren (HSV De Rietvoorn), Frank 
Bosman (HF Midden Nederland), Henk 
Weerdesteijn (HF Midden Nederland/
HSV Zelhem) en Pieter Bas van Duuren 
(HF Midden Nederland)
Uit de onderlinge discussie komt naar 
voren dat het aanbod voor de jeugd op 
het gebied van wedstrijden erg beperkt 
is. Er is alleen maar een selectiewedstrijd 
voor de vaste hengel, dat terwijl de 
jeugd zich tegenwoordig steeds sneller 
specialiseert en met de werphengel gaat 
vissen. Het is dan ook goed om voor de 
toekomst na te denken over een breder 
pakket aan wedstrijden voor de jeugd. 
De specialismen waar de jeugd zich 
graag mee bezig houdt zijn feedervissen, 
karpervissen en roofvissen.

In de lijn van de landelijke wedstrijden 
is iedereen het ermee eens dat een 
feederwedstrijd voor de jeugd een 
logische keuze is om verder uit te 
werken. Er wordt gekeken of er op 
31 augustus een dergelijke wedstrijd 
georganiseerd kan worden.

Naast het ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten voor de jeugd is het overleg 
vooral gestart om de deelname aan de 
federatieve selectiewedstrijden weer 
omhoog te krijgen. Om dit te bereiken 

moet worden geïnventariseerd hoe groot 
deze doelgroep is. Als de groep bekend is 
kan de doelgroep aangeschreven worden 
met een pakkende brief / fl yer met daarin 
een aanbod van het jeugdpakket van de 
federatie. Door deze gerichte persoonlijke 
aanpak wordt hopelijk een grotere 
deelname behaald.

Uitwerking feederwedstrijd jeugd
• De wedstrijd krijgt een status als 
federatiekampioenschap feeder voor 
jeugd
• Eind augustus wordt de wedstrijd 
georganiseerd
• Deelname is voor alle jeugd van de bij 
de federatie aangesloten verenigingen 
• Naast het kampioenschap wordt er 
door specialisten gecoacht en krijgen de 
deelnemers tips & tricks 
• De hoofdprijs moet een aansprekende 
prijs zijn (bijv. feederhengel + molen)
• Alle deelnemers krijgen een pakketje 
mee met klein materiaal en wat leesvoer

Zo zie je maar weer onze sport is 
volop in beweging en daar doen wij 
graag aan mee. Hopelijk wordt de 
inzet van zowel de federatie en ook de 
hengelsportverenigingen uit Zelhem 
en Doetinchem met een groot aantal 
deelnemers beloond. 
Indien je nu graag met de feederwedstrijd 
mee wilt doen geef je dan hiervoor 
op. Meedoen kan betekenen dat deze 
wedstrijd ook in de toekomst op het 
programma blijft staan en misschien 
wel wordt uitgebreid. Ook wordt de 
ontwikkeling bij de jeugd voor wat het 
karper- en roofvissen betreft nauwlettend 
gevolgd. Als daar wensen zijn vernemen 
we dat graag. 

Vervolgoverleg Jeugdselectie 
tussen de Federatie Midden Nederland 

en HSV De Rietvoorn Doetinchem
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Een vaarbewijs halen in 
Doetinchem?

* Klein Vaarbewijs I en II
* Aanvullend Klein Vaarbewijs

* Basiscertifi caat Marifonie

abc Nautische Trainingen
Zuivelweg 33,
7003 CB Doetinchem
Tel. 0314 - 365042
info@nautischetrainingen.nl
www.nautischetrainingen.nl

die pakketten. Harrie Nieling, Karel 
Braakhekke waren naast de bijdrage van 
onze penningmeester de grote sponsors 
van die dag. Frans van Tricht draaide 
zijn laatste kantinedienst samen met zijn 
opvolger Henk Supheert.
Hopelijk volgend jaar 6 tafels en in totaal 
zo’n 24 deelnemers of meer.
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Op zaterdag 29 december vond het 
einde-jaars kaarten plaats in ons 
clubgebouw. Er werd op 5 tafels 
geklaverjast. De ontvangst met een 
appelfl ap en koffi e werd door de 
vereniging bekostigd. Het kaarten was 
van 11.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. 
Helaas was er aan het kaarten vooraf 
weinig aan aankondiging voldaan. 
Toch is het de moeite waard om aan 
zo’n dagje deel te nemen. Dit jaar 
zullen we via clubblad editie 3 en de 
website vooraf extra aandacht aan dit 
evenement te geven.

Nico Visser werd eerste over het gehele 
toernooi met ongeveer 8500 punten. 
Opmerkelijk waren verder de hoge 
klasseringen van Ton van Aalst en Willie 

Keuben.
Dennis, 
begeleid door 
Theo Bruggink 
die overigens 
tweede werd, 
heeft nog vele 

verrassingspakketten verkocht ten bate 
van een goed doel. Op bijgaande foto’s 

is Dennis 
nog enkele 
keren te zien. 
Overigens is 
hij ook de beste 
verkoper van 

Eindejaars kaarten

De nieuwe Commissie bestaat uit de 
heren Henk Derksen en Gerrie Hubers,  
Zij zullen hun best doen om 
alles wat met de ligplaats 
en het onderhoud te maken 
heeft in goede banen te 
leiden. Ook komen zij 
indien nodig met concrete 

voorstellen voor materiaal 
en machines.
Heeft u vragen omtrent 
de ligplaats of het 
onderhoud kunt u deze 
richten tot Henk Derksen 
die verantwoordelijk is 

als beheerder (a.i. vanaf 18-01-2013) 
en tevens vanaf de Jaarvergadering als 
bestuurder.(op voorstel van het bestuur).
De redactie van het clubblad wensen de 
heren veel succes voor 2013.

Even voorstellen...
De nieuwe boten-

ligplaatscommissie
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Braambergseweg 4
6996 AL Drempt

* twee etages hengelsport artikelen
* goede service en vakkennis
* reparatieafdeling
* pin- en chipmogelijkheden
* groot assortement tegen lage prijzen
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Als jongentje van een jaar of vijf ging 
ik al met mijn vader mee vissen in Koe-
dijk, net boven Alkmaar. Daar huur-
den we bij een café aan het Noordhol-
landsch Kanaal een roeibootje om 
te vissen in het Geestmerambacht. 
Ook visten we veel in de Eilandspol-
der vanuit De Rijp, Schermerhorn of 
Grootschermer. ‘s Zomers voorname-
lijk op baars en in de herfst en winter 
met levend aas op snoek. Veel later, in 
1962, belandde ik tijdens mijn studie 
voor een stage van een half jaar in de 
Achterhoek en ben hier altijd gebleven. 
Van die keuze heb ik nooit spijt gehad. 
Je had hier dan wel geen polders maar 
ik vond hier een aardig meisje, leuk 
werk en bovendien was hier zeker ook 
vis te vangen. 

Daarom werd ik lid van HSV Hum-
melo en Keppel waar ik toen woonde. 
Een paar jaar later ben ik verhuisd naar 
Doetinchem en lid geworden van De 
Rietvoorn. En dat ben ik nu nog steeds.
Vissen doe ik dus al erg lang en ik dacht 
eigenlijk dat ik alle vormen van visserij 
wel langs had zien komen. Tot ik vorig 
jaar winter ergens in een blad een arti-
keltje over ultra licht vissen tegen kwam. 
Daar las ik tot mijn verbazing dat je ook 
ruisvoorns aan een klein spinnertje kon 
vangen. Dat vond ik interessant en ik ben 
me daar toen wat verder in gaan verdie-
pen. En nu, ruim een jaar later, ben ik 
bijna verslaafd geraakt aan deze span-
nende en zeer actieve manier van vissen.
Struinend langs de vijvers en watertjes 
in wijk de Huet met een drie grams 
spinhengeltje en kleine spinnertjes met 

een bladmaat van slechts 18, of 22 mm 
aan een 6/00 gevlochten lijntje, heb ik 
het afgelopen jaar ruisvoorns, windes, 
ontelbaar veel baarsjes en ook een aantal 
leuke snoeken en snoekjes gevangen. Dat 
is een geweldige ervaring aan zo’n super 
licht hengeltje dat bij een beetje vis al 
doorbuigt tot in het handvat. Het meest 
succesvol waren in het afgelopen jaar 
de mini-spinnertjes met daarachter een 

Ultra licht vissen met kunstaas 
is verslavend!
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De grote zaal is

totaal verbouwd!

Diner- Cafe-
Restaurant- 

Zalencentrum

Nijhof
Dorpstraat 11-13
Tel.0314-631234
www.nijhofhalle.nl
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kunstvliegje. Maar ook met streamertjes 
(dat zijn op een haak gebonden imitaties 
van een klein visje van veren of bont) of 
lichte lepeltjes, zijn aan zo’n ultra licht 
hengeltje heel goed baars en snoek te 
verschalken. 
Geen gesjouw meer! Het enige wat je no-
dig hebt om actief op zoek te gaan naar 
ruisvoorn, baars of snoek is een rugzak 
of schoudertasje met wat kunstaas en re-
servemateriaal, een tangetje om de vis te 
onthaken, een schepnet dat je aan je riem 
of op je rug kunt hangen en zo’n ultra 

licht sprietje met daaraan een klein, licht 
molentje uit de 500 of 1000 serie met 
daarop een dun gevlochten lijntje. Zelf 
neem ik ook altijd een camera mee om 
bijzondere vangsten vast te leggen, zoals 
het kleine snoekje op de foto van slechts 
17 cm lang, die het kleine spinnertje niet 
kon laten passeren. Als je veel “last” hebt 
van snoek, is een onderlijntje gemaakt 
van een dun stukje soepel staaldraad, 
een wat dikker stukje fl uorcarbon of een 

combinatie van 
deze twee, geen 
overbodige 
luxe.  
Ook deze vis-
serij kun je net 
zo duur maken 
als je wilt. Ultra 

lichte hengeltjes zijn er al vanaf onge-
veer 35 euro (Michell Privilege) tot wel 
350 euro of meer voor een met de hand 
gebouwd hengeltje van Fair Play, CJW 
of Traditional. Een hengeltje met een 
werpgewicht van 3 gram en een lengte 
van ongeveer 1.80 meter vind ik zelf 
ideaal. Voor de molentjes geldt hetzelfde 
als voor de hengels. Er is al een Shimano 
Alivio 1000 voor iets meer dan 25 euro. 
Maar voor een Rarenium 1000 van het-
zelfde merk ben je al gauw rond de 150 
euro kwijt en ze zijn er nog veel duurder. 
De keuze is aan u. 

Ultra licht vissen met kunstaas is een 
sport die ik iedereen kan aanraden. 
Probeert u het maar eens. Misschien gaat 
er dan ook voor u, net als voor mij het 
afgelopen jaar, een nieuwe wereld open. 
Van onze voorzitter heb ik gehoord dat er 
tegenwoordig ook weer in de vijvers op 
Sportpark Zuid met kunstaas gevist mag 
worden. 
Daar zult u mij binnenkort dus regelma-
tig kunnen vinden, want ik ben er van 
overtuigd dat er ook daar met ultra licht 
materiaal hele spannende dingen te bele-
ven zijn.                         Vincent Wiedijk
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We zijn druk bezig om orde op zaken 
te stellen Daarvoor hebben Ton van 
Aalst, Henk ten Broeke en Gerhard Grob 
een onderhoud gehad met de gemeente 
ambtenaren C. te Braak (sport) en mevr. 
I. Voltman (juriste bij de gemeente) op 
donderdag 31 januari jl. We hebben over-
eenstemming betreffende Het Recht van 
Opstal. Duidelijkheid is er wat betreft de 
te volgen procedure. De twee huurover-
eenkomsten hebben betrekking op terrein 
Stokhorstweg 4 en de beide vijvers in de 
watergangen van Sportpark Zuid.
De door ons aangedragen veranderingen 
in de huurovereenkomst Stokhorstweg 
worden door de gemeente doorgevoerd. 
Er komen in de huurovereenkomst en in 
Het Recht van Opstal duidelijke verbin-
dingen naar elkaar. We hopen u met de 
Jaarvergadering daar iets meer over te 
kunnen vertellen.
Voor wat betreft Zuid krijgen we een 
nieuw concept, ook daarover komen we 
in ‘n later stadia terug. 

In 2011/2012 zijn we gestart met het ma-
ken van een soort Handboek voor onze 
vereniging. In dat Handboek dat naast de 
Huishoudelijke Reglementen en de Sta-
tuten staan duidelijk aangegeven hoe we 
de eerste jaren met zijn allen verder wil-
len. Hoe ziet de toekomst er uit? Welke 
doelstellingen heeft de vereniging? Red-
den we alle zaken fi nancieel? Hoe gaan 
we met elkaar om. Welnu allemaal zaken 
die duidelijk moeten en kunnen zijn voor 
ieder lid.
Er kan geput worden uit een fl ink aantal 
onderdelen. Om er enkele te noemen: 
-Huisvesting-Veiligheid-Clubblad of 

Recht van Opstal en 
huurovereenkomsten

Nieuwsbrief-Jeugd-Ontspanning-Appara-
tuur-Vrijwilligers-Botenligplaats-Wet-
geving met o.m. Arbo-Verzekeringen-
Financiën-Waardering-Profi elen zowel 
voor bestuur als commissies-PR en Com-
municatie
Dit is slechts een greep uit de onderde-
len. Ook u als lid mag gerust zaken naar 
voren brengen die ons kunnen helpen 
om het beleidsplan dat onderdeel gaat 
worden van het Handboek zo uitgebreid 
mogelijk te maken. Ook jeugdleden mo-
gen best hun zegje doen. Grotendeels zijn 
er al teksten gereed we zitten momenteel 
op zo’n 40 a 50 procent. Gelukkig heb-
ben we ook adviserende hulp in de vorm 
van Jore Brom werkzaam bij IJsselkring 
Doetinchem. De bedoeling is dat dit jaar 
het beleidsplant af komt.

Beleidsplan

Op zaterdag 27 April hebben wij 
weer een tocht met Wiesje de trots 
van Vlissingen ofwel de Barones van 
de Westerschelde, met natuurlijk 
vlootoffi cier/schipper Hank.
 
De prijs wordt € 67.50 p.p, en dat is incl 
aas, drinken en hapjes aanboord, zelfs  
leenhengels en allerlei toebehoren is in de 
prijs begrepen, hierdoor biedt dit aan de 
mensen die wel eens mee zouden willen, 
maar (nog) niet de Noordzee op durven. 
Het enige wat er nog bijkomt is transport 
(25.- p.p) en verdere eigen uitgaves. 
Wiesje biedt plaats aan 9 vissers, dus 
wees er snel bij! Maar..., als jullie animo 
net als vorig jaar is, dan hebben wij 
tevens de Pirate II met schipper Rene ter 
beschikking, dus er kunnen echt max 18 
man mee. Aanmelden en overige vragen 
kan zoals altijd bij Ivan, 06-46182862 of 
mariaenivan@live.nl. Vorig jaar was het 
een prachtdag, en die hopen wij dit jaar 
weer te kunnen herhalen met deze beide 
superboten en zeer gastvrije, behulpzame 
en gezellige schippers.

Een vistocht op de 
Westerschelde
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Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251

René Hermans
Privé 0575 - 461429
Mobiel 06 - 55977094

Telefoon 0314 - 345682 
Fax 0314 - 354968

E-mail: t.hermans@chello.nl

Voegersbedrijf
‘Doetinchem’
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Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL
Tapijt - Vinyl - Laminaat

Gordijnen Binnen 
Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
Doetinchem

Tel. 0314 - 334095

Herhaalde 
oproep aan 
de boten-
houders!!

?

Voor de wijk Dichteren en Ulft 
zoeken we bezorgers voor ons 
clubblad. Wie van de leden voelt 
zich geroepen om dit 4x per jaar op 
zich te nemen? Voor de jeugdleden 
willen we een vergoeding betalen per 
bezorgd boekje!!

Graag melden bij de penningmeester 
of secretaris.

Twee 
bezorgers 
gezocht 
voor ons 
clubblad

Data te water laten 
van de boot

Indien uw de botenplaats- kast- en poort-
sleutelnummer nog niet heb doorgegeven, 
s.v.p. nu melden aan Henk Derksen tel. 
0314-334427 of 
mail 7009gh24@kpnmail.nl
Hij is ook elke maandagmorgen aanwezig 
bij het clubhuis!
Echt doen, het is voor uw 
eigen belang, zodat we 
bij problemen de juiste 
persoon snel kunnen bena-
deren.
Bij voorbaat dank!!

Het bestuur heeft besloten om de 
botenhouders de mogelijkheid te geven 
om gratis de boot weer te water te laten. 
De data die hiervoor zijn gepland is 
maandag 25 maart 9.00-12.00 u. en 
zaterdag 6 april van 9.00-13.00 u.. Bij 
hoge uitzondering kan hiervan worden 
afgeweken dit in overleg met Henk 
Derksen. 
Indien iemand op een andere datum de 
boot te water wil laten zijn de kosten 
€ 10,00, dit geld niet voor een nieuwe 
boothouder. Wanneer de boot voor 
schoonmaak/reparatie eruit moet bepaald 
Henk Derksen in overleg met bestuur wat 
de kosten zijn.
De data, voor het uithalen van de 
boot, zal in nummer 2 en 3 van ons 
clubblad bekend gemaakt worden en 
op het prikbord! Verder kunt u de hoge 
drukspuit gebruiken tegen een vergoeding 
van € 5,00.



30

Weustenstraat 21 - 7009 HJ Doetinchem
Tel. 0314 - 34 08 09

Klaar terwijl u 

wacht!!

Geerdink Sleutel en slotenspecialist
Dr. Huber Noodtstraat 77, Doetinchem.
Tel. 0314-324108

Voor meer informatie:

2e
Autosleutel
met chip bij laten maken?

VOOR BIJNA ELK MERK!
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Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
Fax 0313-63 12 00 www.rutgersrecreatie.nl

In onze ruime en goed bereikbare shop vindt u wat u zoekt.
Een groot assortiment boot- en kampeerbenodigdheden tegen de scherpste 

prijzen. Bovendien kunt u altijd rekenen op deskundig advies van onze 
medewerkers.

Wij heten u van harte welkom bij Rutgers Recreatie!

Kamperen
Caravans
Tenten
Tuinmeubels
Accessoires

Watersport
Roei-, vis- en moterboten
Opblaasboten, kano's
Buitenbootmotoren
Trailers
Accessoires

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft, 
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Pega, Lodestar, Buster

Scherpe prijzen, deskundig advies, groot assortiment 
en een ruime parkeerplaats.

Ook voor reparatie en onderhoud!!

Loop is binnen bij Rutgers Recreatie!!

Voor al Uw boot en 
kampeerbenodigdheden


