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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 gecertificeerd 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 Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober!

Contributie leden voor het volgend jaar voor 31 december voldoen!
Extra voor junioren / senioren na 1 Januari resp.        € 2,00 - € 5,00
Extra voor botenhouders v. betalingen na 1 Januari      € 10,00
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De aankomende 
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Problemen bij de 
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Vissen in onbekend water
Pagina 19-21

Uitbreiding aktiviteiten jeugd
Pagina 25

Gesloten tijd voor enkele 
vissoorten

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: Vincent Wiedijk

Tel. 0314-333873

Penningmeester: 
Henk ten Broeke

 mob. 06-52006929
e-mail: broe0858@hotmail.nl  

2e Penningmeester: Nico Visser 
Tel. 0314-341214

Ledenadministratie:
Nico Visser Tel. 0314-341214

nvisser1@kpnplanet.nl 

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427
Uitvoering Botenligplaats:

Gerrie Hubers Tel. 0314-335057

Beheercommissie visstand 
en viswater: 

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

of mob. 06-18984797

Contributie (2014)          Aut.Incasso  Contant
T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatschap   €   5,00 €   6,00
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'  €   7,30 €   7,30
Ligplaats boot (alleen voor leden) € 45,00 € 45,00
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: j.dooren98@upcmail.nl 
Uitvoering wedstrijden:

Henk Horst mob. 06-40268378
Henk Notten Tel. 0316-226573
Harrie Nieling Tel. 0314-663574

Jos Dulos Tel. 0314-345205
Maarten Holterman mob. 06-23146295

Commissie zeevissen:
Commissaris: Ivan Larsen 

mob. 06-46182862
mariaenivan@live.nl

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

Commissie junioren:
Erwin de Roode Tel. 0314-340787,
Vincent Wiedijk Tel. 0314-333873,

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, René Breuer, 

Sander Vrielink, Rudie Watulingas, 
Co van Dooren, Willem Swaters en 

Milou Dulos.

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205

Maarten Holterman mob. 06-23146295

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert Tel. 0314-378959

Electra: Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Vincent Wiedijk - 

Willem Swaters - Ivan Larsen
Opmaak-illustratie's: Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
Bank : NL 76 ABNA 0936043954

BIC: ABNANL2A
Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146. 

Koninklijk goedgekeurd 
13-08-1955 nr. 76

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, dinsdag en woensdag

‘s-middags van 13.00 - 16.00 uur.
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     €   2,00

Inschrijfgeld nieuw Jun.plus-/Sen.lidmaats.     €   5,00

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!

Colofon
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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 - 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 - Koffietafels
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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Ton van Aalst

Van de 
voorzitter

Op het moment dat u 
dit leest ben ik hopelijk 

herstellende van een 
operatieve ingreep in het 

ziekenhuis. De laatste 
week van december en de 
eerste weken van januari 
hebben een zodanige im-
pact op mij gehad dat ik 
moest besluiten het werk 

als voorzitter tijdelijk over 
te dragen aan de tweede 

voorzitter Willem Swaters. 
Het gaat dus allemaal best wel goed 

komen en hopelijk kan ik er bij de 
jaarvergadering weer gewoon bij zijn. 

De laatste maanden van 2013 waren 
wel heel erg hectisch. De automatische 

incasso’s die maar niet lukten. Veel 
vragen over het afgelopen seizoen 

waardoor de druk wel heel erg hoog 
was voor het totale bestuur.

En in die hectiek worden wel eens 
beslissingen genomen waarvan men 

achteraf denkt: hebben we dat wel goed 
gedaan. Anderzijds leggen mensen 

vaak ten onrechte bepaalde druk neer 
bij het bestuur of bij goedwillende 

commissieleden. Een vereniging be-
staat uit mensen met dezelfde hobby of 

sport. Samen moet je die bedrijven en 
er nog lol aan beleven ook. Dat kan als 

we allemaal met de neus in dezelfde 
richting werken. Binnen ons bestuur 
is dat het geval. Als men al een fout 

maakt geeft men dit ook ruiterlijk toe. 
We zijn immers allemaal mensen en 

kunnen dus niet 100 % foutloos weken.
Nu ik er dus een tijdje tussenuit ben 

gaan de meeste werkzaamheden geluk-
kig gewoon door. Anton Hogenkamp 
heeft zich inmiddels al weer gemeld 

om door te gaan met de keuken in ons 
clubgebouw. Enkele zaken zullen weer 

wat later worden opgepakt andere za-
ken worden naar voren gehaald. 

         Er wordt binnen het bestuur geke-     
ken naar reanimatie. 

Hopelijk krijgen we ook 
hiervoor een aantal vrijwil-
ligers. De noodzaak is wel 
aanwezig, we worden im-
mers allemaal een dagje ou-
der met daaraan verbonden 
bepaalde risico’s. 
Voor wat betreft onze func-
tie binnen de sport in Doe-
tinchem kan ik u vertellen 
dat we goed meedoen bij 
Sportservice Centrum Doe-
tinchem en met de andere 

verenigingen op Sportpark Zuid. Ook 
hierin steken we veel tijd en energie 
om hieraan onze bijdrage te leveren.
Met name Jos Dulos en Erwin de 
Roode hebben namens onze vereni-
ging het overleg binnen het kader van 
Sportservice Centrum Doetinchem 
bijgewoond. Dit overleg is bedoelt om 
de vereniging(en) nog beter bekend te 
maken bij de inwoners van de gemeen-
te en bestaat uit twee onderdelen. Het 
project `kies je sport` en `de nationale 
sportweek`.
De datum van 19 April voor `de 
sportmarkt` tijdens de nationale 
sportweek is een mooie gelegenheid 
voor heel HSV de Rietvoorn om onze 
prachtige vereniging te tonen aan het 
Doetinchemse publiek. ,Kies je sport’ 
kunnen we misschien combineren met 
de vislessen. Ook hier hebben we hand-
jes van de leden/vrijwilligers bij nodig. 
Dus uw bijdrage is van harte welkom.
Vincent Wiedijk heeft er voor gezorgd 
dat het bestuur en de commissieleden 
duidelijk herkenbaar zijn aan hun kle-
ding. Met trots presenteren we ook daar 
ons nieuwe logo. 

Ik hoop dat 2014 een goed visjaar 
wordt voor iedereen.
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De jaarvergaderingen van onze vereni-
ging vertonen al vele jaren hetzelfde 
beeld. Men is tevreden over de finan-
ciële middelen, over het beleid en over 
de uitstraling die de vereniging heeft 
naar buiten toe. De mooie accommoda-
tie draagt tevens een steentje bij in het 
totaal. 

Vele vrijwilligers helpen ons daarbij en 
die moeten we zeker niet uit het oog ver-
liezen. Een helpende hand is de laatste 
jaren heel normaal en we hoeven maar te 
bellen of men komt helpen. Hierdoor kan 
de contributie laag blijven en is, zeker 
voor de jeugd, de drempel laag om lid te 
worden van onze vereniging. Dat laatste 

De aankomende jaarvergadering

Bestuur en leden hebben afscheid genomen van Toon Makay  
op maandag 13 en dinsdag 14 januari.

De schrik zit er nog steeds in. Vol ongeloof en verbijsterend waren we met zijn 
allen door het overlijden van Toon Makay. Zomaar ineens, tijdens zijn vermaarde 
spelletje kaart met zijn alledaagse kaartvrienden zakte Toon plotseling neer. De 

grote gangmaker lag op grond en was helaas niet meer te helpen. De broeders van 
de ambulance hebben nog van alles geprobeerd om Toon weer tot leven te brengen 
hetgeen helaas niet is gelukt. Twee ambulances waren uitgerukt maar men moest 

teleurgesteld ons terrein aan de Stokhorstweg verlaten. Zoals Toon een maatje 
door dik en dun was voor Erna, zo stond Toon ook ten opzichte van het bestuur 
van onze club. Waar Toon wat kon betekenen deed hij dat, ook samen met Erna.
Toon genoot van het leven bij de club. Was het niet om een kaartje te leggen dan 

was het wel om vanuit de boot zijn hengeltje uit te werpen. En dat hadden we hem 
zeker nog een aantal jaren gegund. Het mocht echter niet zo zijn, jammer.
Adieu Toon of Anton, zoals ik je ook wel noemde, we zullen je missen! 

Erna en kinderen, sterkte bij dit verlies.
Namens het bestuur en leden van HSV De Rietvoorn, Ton van Aalst

In memoriam Toon Makay
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Hiervoor wordt u allen 
uitgenodigd in het clubgebouw. 

Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening

2. Notulen van 26-03-2013
3. Ingekomen stukken en 

uitgaande post
4. Mededelingen van het bestuur 

5. Jaarverslag secretaris met 
bijdragen van commissieleden 

en bestuur
6. Financieel verslag van 

penningmeester en 
Ledenadministratie
7. Begroting 2014

8. Verslag kascommissie
Huidige commissie: 

1.J. Siebelink, 2. Pasman 
en 3.: P. Klein Reserve
Aftredend: Siebelink jr.
9. Benoeming nieuw 

kascommissielid
10. Bestuursleden

Aftredend (na 3 jr.): 
W. Swaters en I. Larsen 

beiden herkiesbaar: 
10. Rondvraag

11. Sluiting

Na afloop is het mogelijk om na 
te praten onder het genot van een 

hapje en een drankje.

Jaarvergadering 
op 25 Maart 2014

is vooral goed omdat ouders/opvoeders 
vaak al zitten met contributies van andere 
verenigingen. Beleidsmatig is dat dan 
ook een van de doelstellingen van het 
huidige bestuur. Houdt de contributie 
betaalbaar en voer de zaken uit die nodig 
zijn. Kijk ook naar eventuele verbeter-
punten en delegeer waar nodig is om de 
druk niet te hoog te laten worden. 

In het bovenstaande gaf ik al aan dat 
de vereniging meer dan voortreffelijk 
draait en er van de leden weinig kritiek 
te verwachten valt. Als er al wat kritische 
opmerkingen zijn zullen die dan wel po-
sitief bedoeld zijn en niet gericht op een 
enkel persoon uit het bestuur. Daar gaan 
we in ieder geval vanuit. We, en dan be-
doel ik het gehele bestuur, leren van onze 
fouten en de kleine foutjes die we maken 
of gemaakt hebben zetten we altijd recht. 
Dat was in het verleden zo en zal ook in 
de toekomst zo blijven. In een eventuele 
beoordeling tijdens de jaarvergadering 
verzoek ik u dan ook om het gehele be-
stuur, zonder uitzondering te beoordelen. 
Het bestuur werkt immers in teamver-
band. Ondanks dat we er geen opleiding 
voor hebben gehad of extra sollicitatie 
voor hebben hoeven te doen, wordt door 
ons het noodzakelijke werk verricht.

Waar we op dit moment voor moeten 
waken is het feit dat men groepjes gaat 
vormen om zaken door te drukken die 
nergens over gaan. Kom als dat nodig is 
met voorstellen die redelijk zijn. Ga niet 
teveel vergelijken. Vraag om uitleg als u 
iets niet begrijpt, wellicht is een simpel 
antwoord al doeltreffend. Er zijn geen 
domme vragen, wel domme antwoorden.
Laten we de positieve uitstraling die onze 
vereniging heeft zowel regionaal als lan-
delijk in stand proberen te houden. 
Kom daarom ook met zijn allen posi-
tief naar de jaarvergadering, waar u 
best een kritische noot mag plaatsen 
ten opzichte  van het (gehele) bestuur.
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De 
financiële 

wereld heeft altijd de 
doelstelling gehad om hun klanten 

zo eenvoudig mogelijk te laten betalen 
of geld te kunnen laten ontvangen. 
Daarom hebben zij nu een nieuw in-
ternationaal systeem in het leven ge-
roepen:  het SEPA systeem.  Dat werkt  
met langere IBAN rekeningnummers. 

Dit systeem wordt in heel Europa en later 
ook in de rest van de wereld ingevoerd. 
Niet alle landen starten daar echter op 
het zelfde ogenblik mee. Maar de banken 
adviseerden hun rekeninghouders vorig 
jaar al om voor de officiële startdatum 
dit systeem zoveel  mogelijk toe te gaan 
passen.
Eerder werkte  onze vereniging ook al 
met automatische incasso van de con-
tributie en dat verliep voorheen altijd 
zonder problemen. Toen de vereniging  
echter op advies van Sportvisserij Neder-
land dit jaar de contributie via de IBAN-
methode probeerde te incasseren ging er 
van alles mis. 
Om een lang verhaal kort maken: We 
kregen bij het oplossen van de ontstane 
problemen nauwelijks medewerking van 
onze ABN-AMRO-bank maar gelukkig 
wel van Sportvisserij Nederland. Het 
incasseren van de contributie via auto-
matische incasso vergde daardoor dit jaar 
heel erg veel tijd en moeite. 
Ton van Aalst, Nico Visser en Henk ten 
Broeke zijn ruim drie weken intensief 
bezig geweest om de problemen op te 
kunnen lossen. Het gevolg hiervan is dat 

wij veel telefoontjes en e-mails hebben 
ontvangen over (nog) niet ontvangen- en 
betaalde vispassen. Als vereniging zul-
len wij daarom dan ook coulant omgaan 
met de uiterste betaaldatum voor incasso 
van de vispassen 2014. Dit geld ook voor 
onze Duitse leden. 

Sportvisserij Nederland is nu  bezig om 
de verwerking van deze automatische 
incasso “nieuwe stijl” eenvoudiger te 
maken. Daarmee zijn ”de kinderziekten” 
en de daarbij behorende vervelende pro-
blemen volgend jaar hopelijk achter de 
rug.

Problemen bij 
automatische 
incasso contributie

Klaverjastoernooi 
2013

Op 28 december 2013 hebben we in ons 
clubhuis weer het jaarlijkse klaverjastoer-
nooi gehouden.
Met 20 personen, was er een goede op-
komst. We begonnen om ongeveer elf uur 
en eindigden rond half vier. Het was een 
zeer geslaagde, gezellige dag die onder 
genot van een hapje en een drankje, in 
zo’n vijf ronden in een uurtje of vier 
werd afgewikkeld.
De winnaar was G. Klunder. Een leuk 
toernooi dat voor herhaling vatbaar is.

Verzekeringen - Hypotheken - Pensioenen
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- 4 grote biljarts
- 6 kleine biljarts
- 1 pooltafel

Biljartcafé "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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Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl

Vissen in een rivier, vaart of plas 
waar je nog nooit hebt gevist kan een 
uitdaging zijn. 
Hengelaars trekken er vaak op uit en 
rijden vaak hele afstanden om in een 
ander water te vissen. Natuurlijk kan 
dit een uitdaging zijn. Mijn vismaat 
Rene en ondergetekende hebben de 
laatste maanden ook regelmatig in 
onbekend water gevist. 

Alleen hebben wij er geen  afstanden 
voor afgelegd. Het stikt werkelijk van het 
meest mooie viswater op een steenworp 
afstand van huis. Van sommige wateren 
dacht ik echt dat het verboden was om er 
te vissen. 
Niets was minder waar. Het water stond 
gewoon in de lijst van viswateren. 

Ik zal een paar voorbeelden noemen. De 
Zalm, in Giesbeek. Het brede stuk vlakbij 
het gemaal die het overtollige water 
afvoert naar de IJssel, is een fantastisch 
water voor zowel de vaste stok als voor 
de feedervisserij. Op het breedste stuk 
is het daar zeker 90 meter breed. Op het 
diepste stuk staat zeker 8 meter water. 
Op een meter of 11 heb je zomaar 3 
meter water staan en het barst er van 
de mooie voorns en dikke brasems. Er 
zwemmen kapitale zeelten rond die zich 
goed laten vangen aan de pellet en bolie. 
Natuurlijk pakken ze ook een worm of 
een mestpiertje. Met slecht weer kun je er 
ook nog redelijk beschut zitten. 
Ook hebben we gevist in het Bevermeer. 
Dit was een ervaring (zeker voor mijn 
vismaatje) die je nooit meer vergeet. 
Kapitale brasems (doorsnee 2 kilo en 
meer) in een hoeveelheid dat je leefnet 
van 5 meter lang eigenlijk te klein is en je 
de vis tussentijds moet loslaten. Ook daar 
zwemmen die kapitale zeelten rond die 

zich prima laten vangen.
Een derde prachtige, voor ons onbekende 
visstek is een stukje oude IJssel dat 
goed bereikbaar is en ligt tussen de brug 
van Eldrik/Hoog Keppel en Doesburg. 
(Beemsterweg). De oevers zijn er 
geweldig mooi en de IJssel is er mooi 
breed. Hier hebben we gevist en ook een 
behoorlijke hoeveelheid vis gevangen. 

Je hoeft dus echt niet zo heel ver van 
huis om mooi en onbekend viswater te 
bevissen. 
Ons advies: Pak je lijst met viswateren, 
zet de computer aan en spoor met Google 
Maps het aangeven viswater in de lijst 
eens op, of via www.Visplanner.nl. 

Gewoon eens proberen. Veel plezier! 
Willem Swaters en Rene Vels.  

Vissen in onbekend water
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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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Maandag 24 maart 2014 en zaterdag 
5 april 2014 zijn de dagen waarop de 
boten weer kosteloos te water kunnen 

worden gelaten. Op beide dagen vanaf 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Op andere dagen zal hiervoor € 10,00 in 
rekening worden gebracht!
Ook willen wij u erop wijzen dat er nog 
diverse boten liggen die nodig door de 
eigenaars schoon gemaakt dienen te 
worden. En wel dit voorjaar! 

Sommige mensen zijn hiervoor door ons 
al in 2013 telefonisch benaderd maar dat 
heeft niet bij allen het gewenste effect 
gehad. 
Dus nogmaals een dringende oproep: 
Zorg dat uw boot er dit seizoen netjes bij 
ligt. Bij voorbaat onze dank!

De Commissie Terrein en 
Botenligplaatsen.

Attentie voor botenhouders!

Hengelsportvereniging De Rietvoorn 
is er niet alleen voor de vitale jonge 
sportvisser maar zeker ook voor de 
oudere sportvissers! 

Een vergeten groep? Jawel, een grote 
grijze groep waar in principe nog geen 
programma voor bestaat. Die wel gewoon 
het volle pond betalen en waarvoor je 
eigenlijk best wel wat meer zou willen 
doen. En hoewel vissen een redelijk indi-
vidualistische sport is, moet het mogelijk 
zijn om voor deze groep: de mensen zon-
der werk, vutters en gepensioneerden iets 
meer te betekenen. 
Een kaartje leggen? Daarvoor kan men 
naar een kaartclub en wij zijn een visclub 
dus is het antwoord: ,,Schoenmaker hou 
je bij je leest”. 
Wedstrijden organiseren voor ouderen? 
Dat zou kunnen, maar de meesten laten 
we de wedstrijdsport toch liever over aan 
de wat jongere leden. 

Maar samen ergens een vijver afhuren 
moet toch mogelijk zijn en dat is meestal 
goedkoper dan individueel! Of met leef-
tijdgenoten samen ergens gemoedelijk 
een middag, morgen of desnoods een hele 
dag gaan vissen. Waar maakt niet uit! 
Ergens op de stroom (rivier) of in een gat 
(stilstaand water), in een forellenvijver of 
in een karperput. Of misschien een keer 
iets bijzonders doen, zoals bijvoorbeeld 
een keer samen vissen op meerval, op 
steur of op barbeel. Wellicht kunnen we 
dan ook nog iets van elkaars verschillen-
de ervaringen leren. Alles is mogelijk! En 
wat zou het dan leuk zijn om na afloop 
van het vissen in het clubgebouw nog 
even met elkaar na te praten en daar een 
bakkie te doen.

Indien u hier belangstelling voor heeft of 
misschien andere ideeën, wilt u dit dan 
laten weten aan onze secretaris 
Gerhard Grob.

Seniorenbeleid bij HSV De Rietvoorn
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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 fiets met ‘Fietsplan’
* Gratis haal- en brengservice binnen Doetinchem
* Een jarenlange ervaring
* Ook op maandag geopend
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De Rietvoorn op 
facebook

Vanaf het voorjaar is HSV de Riet-
voorn ook te vinden op facebook.

De pagina wordt opgezet en beheerd 
door Erwin de Roode en Maarten 

Holterman.
Hou de website in de gaten.

Roofvissers die zelf hun aasvisjes van-
gen, mogen deze levend meenemen mits 
dit binnen de wettelijke regels gebeurt. 
Om dit mogelijk te maken is artikel 5 
van de Algemene voorwaarden in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren aangepast.

Tot 2013 gold de voorwaarde dat je ge-
vangen vis moest terugzetten of deze 
– indien bestemd voor eigen consumptie 
– direct moest worden gedood. Dit gaf 
verwarring omdat de gedachte was dat je 
geen vis mocht doden om deze als aasvis 
te gebruiken.
Om duidelijk te maken dat dit laatste ook 
mag, werd de tekst van voorwaarde 5 van 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren aangepast naar de huidige 
vorm: ‘Gevangen vis moet onbeschadigd 
in hetzelfde water worden teruggezet of 
– indien bestemd voor eigen consumptie 
of als aasvis – direct te worden gedood 
(krachtige tik op de kop)’. Veel sportvis-
sers zagen dit echter als een beperking 
omdat nu ook vis die als aasvis wordt 
gebruikt direct dient te worden gedood.

Aanpassing
Naar aanleiding van de vragen die hier 
in 2013 over binnen kwamen, is besloten 
om de tekst opnieuw aan te passen. Met 
daarbij in het achterhoofd de gedachte dat 
Sportvisserij Nederland tegen het sjouwen 
met en overplaatsen van levende vis is, 
maar niet tegen het gebruik van een dode 
aasvis en het daarvoor levend meenemen 
van aasvisjes. 

De nieuwe tekst luidt dan ook:
*Gevangen vis moet onbeschadigd in 
hetzelfde water worden teruggezet, tenzij:
*Deze bestemd is voor eigen consumptie 

(dan direct doden met een krachtige tik 
op de kop). 
*Deze als aasvis wordt meegenomen.
Hierbij dienen de gedragsregels voor het 
meenemen van aasvisjes te worden nage-
leefd. Voor aasvis groter dan 15 cm geldt 
een maximum van 10 stuks.

Gedragsregels meenemen aasvisjes:
*Aasvisjes mogen levend worden mee-
genomen binnen de wettelijke regels 
(beschermde soorten, gesloten tijden en 
minimummaten),
*Zorg voor voldoende zuurstof voor de 
visjes, 
*Dood de aasvisjes voor gebruik, 
*Zet levende visjes alleen terug in het 
water van herkomst.
Bron: Hét Visblad februari 2014

Regels voor het meenemen 
levende aasvisjes 
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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL

Tapijt - Vinyl - Laminaat
Gordijnen - 

Binnen Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
7002 LK Doetinchem
Tel. 0314 - 334095

discountwoningtextiel@aol.nl
www.woninginrichtingdoetinchem.nl

Voor al uw
fietsplezier!

Ds. van Dijkweg 21
7001 CS Doetinchem

Tel. 0314-325712
www.bultentweewielers.nl
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Na aanleiding van zeer goede 
ervaringen in 2013 met deze 
gecombineerde vorm van zeevissen 
(eerst wrakvissen en later op de dag 
nog even op de makreel) hebben wij 
gemeend om dit te moeten herhalen. 

Aan een goed concept moet je zo weinig 
mogelijk veranderen, dus dat doen we dan 
ook niet. 
Dat betekent dat dit opnieuw gaat 
gebeuren op 10 Mei 2014 met het goede 
schip “Happy Fisherman” van onze altijd 
vrolijke vriend, schipper Leo van Tol. 
De mensen die wel eens met Leo weg 
zijn geweest, weten waar Leo voor staat: 
Inzet, plezier, service en gezelligheid!
De prijs voor deze tocht bedraagt € 90.- 
p.p. excl. aas en transport. Aas kost bij 
Leo € 7.- per portie en voor het transport 
moet je rekenen met de standaardprijs van 
€ 25.-. 
De “Happy Fisherman” ligt in Stellendam 
en de vertrektijd aldaar is 06.00 uur. 
Ergens rond 16.00 – 17.00 uur  zijn wij 

weer binnen. Aanmelden kan zoals altijd 
bij Ivan: 06-46182862 of 
mariaenivan@live.nl
Betalingen lopen zoals bekend via Erwin, 
zie website www.rietvoorn.nl bij rubriek 
“Het vissen”. 
En als je materiaal nodig heb, neem dan 
contact op met Ben, hij kan je allerlei 
materialen aanbieden voor zeer gunstige 
prijzen.
Hopelijk tot ziens op zaterdag 10 
mei 2014 aan boord van de “Happy 
Fisherman”.

De Zeeviscommissie:  Erwin Bischoff, 
Bennie Vierwind en Ivan Larsen.

Combinatietocht met schipper Leo!!

Opvallend, want die wordt zelden gezien 
in de Noordzee. De ontdekking werd 
gedaan door vogelaar Pim Wolf vanuit 
de telpost op de Zeedijk in Westkapelle. 
Hij nam het dier van 7 meter waar door 
zijn telescoop. Heel bijzonder, zegt Wolf. 
Overal in de Noordzee zijn ze zeldzaam.”

Een reuzenhaai is de op een na grootst 
levende vis en is normaal gesproken 
ongevaarlijk voor mensen. De vis leeft 
van plankton

Reuzenhaai waargenomen bij 
Westkapelle
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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
* 4 Lodges
  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

VISDORADO ‘de Kool’
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De jeugd, een gelukkig steeds groter 
wordende groep in onze vereniging, 
krijgt veel aandacht. Jos Dulos en 
Maarten Holterman ontwikkelden in 
de afgelopen jaren samen het huidige 
jeugdbeleid. Onze jongste jeugd kan 
daardoor nu bij ons vislessen krijgen 
en ook lessen visherkenning, ze leren 
tuigjes maken, uitloden en hun vaste 
hengel optuigen. 
Daarna volgt er instructie aan het 
water: de visplek inrichten, peilen, 
voeren, inleggen, vis scheppen 
en onthaken, hun visplek schoon 
achterlaten en veel meer.

Als de kinderen dat onder de knie hebben 
gaan ze onderlinge wedstrijdjes vissen. 
De jeugd die al wat verder is kan ook 
leren vissen met de feederhengel onder 
leiding van enkele ervaren feedervissers, 
als ze daar belangstelling voor hebben. 
Alle kinderen die deelnemen aan de 
vislessen ontvangen een certificaat voor 
de onderdelen die ze bij ons hebben 
geleerd. In 2013 is er ook weer een 
middag gevist in een forellenvijver en 

het visjaar werd feestelijk afgesloten met 
een middag vissen op karper, ook in een 
commerciële vijver, met na afloop een 
patatje met kroket of frikadel. 

Uitbreiding activiteiten 
voor de jeugd
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Een vaarbewijs halen in 
Doetinchem?

* Klein Vaarbewijs I en II
* Aanvullend Klein Vaarbewijs

* Basiscertificaat Marifonie

abc Nautische Trainingen
Zuivelweg 33,
7003 CB Doetinchem
Tel. 0314 - 365042
info@nautischetrainingen.nl
www.nautischetrainingen.nl
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Elk jaar wordt er ook de traditionele 
“vierhoekwedstrijd” gevist tussen 
de jeugd van Gaanderen, Zelhem 
en Doetinchem. In 2013 werd deze 
wedstrijd georganiseerd in en door 
Zelhem. In 2014 zijn wij weer aan beurt 
om deze wedstrijd te organiseren.

Na zeven jaar vonden Jos en Maarten dat 
het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. 
Zij willen voor 2014 een attractief 
programma ontwikkelen gericht op de 
wat oudere, meer gevorderde jeugd 
(JuniorPlus) van 14 tot 18 jaar, in een 
poging om de op deze leeftijd vaak 
afhakende groep jongeren, te behouden 
voor de hengelsport en De Rietvoorn. 

Erwin de Roode en Vincent Wiedijk 
nemen vanaf 2014 hun taken over bij 
de opleiding en begeleiding van de 
jongste jeugd, daarbij bijgestaan door de 
andere leden van de  jeugdcommissie: 
Ton Geurts, Gerben Boesveld, Marco 
Oosterink, René Breuer, Sander Vrielink, 
Rudie Watulingas en Milou Dulos. 
Veel handjes aan het water zijn daarbij 
belangrijk. Co van Dooren, Willem 
Swaters en enkele andere geroutineerde 
wedstrijdvissers uit onze vereniging 
hebben al toegezegd de jeugdcommissie 
te willen helpen als dat nodig mocht zijn.
Deelname aan al deze jeugdevenementen 
is in principe gratis. Dat is mogelijk door 
een bijdrage uit de verenigingskas en 
door sponsoring van hengelsportzaak 
CARPCOMPANY uit Doetinchem, 
waarvoor wij dit bedrijf zeer erkentelijk 
zijn.
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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

Het goed onderhouden van uw vastgoed is erg belangrijk. Rosendaal       

Schilderwerken levert goede kwaliteit tegen concurrende prijzen. Wij zijn in 

het bezit van vakkundig personeel en zorgen voor een goed eindresultaat bij 

ieder project. Uiteraard staat het nakomen van de met u gemaakte afspra-

ken bij ons hoog in het vaandel. Of het nu gaat om schilderwerk, beglazing, 

behangen of spuiten, wij regelen het voor u! Neem geheel vrijblijvend con-

tact met ons op voor een kennismakingsgesprek en/of offerte aanvraag.

Didamseweg 37 | 7037 DJ Beek (gem. Montferland) | T 0316-532350 | www.rosendaal.nl

Wij voeren projecten uit 
voor onder andere:

Vastgoedbeheerders

Woningcorporaties 

Zorginstellingen

Aannemers

Gemeenten

Bedrijven

Particulieren

Het schilderwerk van uw 
vastgoed in topconditie!
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Kikkervisje?

De winter zit er bijna op en menig 
botenhouder kan het haast niet 
afwachten om de boot weer vaarklaar 
te maken. Voor de een betekent dit even 
schoonmaken en dan het water in, voor 
de ander wordt het weer een hele klus, 
schuren en verven.
Om te voorkomen dat er allerlei 
rommel aangroeit aan de onderkant 
van de boot, kun je de onderkant van 
de boor als extra ook nog behandelen 
met een antifouling verf. 

Is het aanbrengen van antifouling verf 
echt nodig.
Dit is afhankelijk van het gebruik van de 
boot. Als je echt veel gebruik maakt van 
de boot is het wel aan te raden. Aangroei 
van schelpen aan het onderwater gedeelte 
van de boot betekent dat de boot veel 
meer weerstand in het water ondervindt. 
Het gevolg hiervan is dat je meer gas 
moet geven om snelheid te maken. Dit 
kost extra brandstof. Daarnaast tast de 
aangroei de verflaag aan. Dit betekent 
weer extra roestvorming. Bij polyester 
boten kunnen de mossels en andere 
aangroei osmose veroorzaken. Hierdoor 
ontstaat blaasvorming in het polyester 
waardoor deze wordt aangetast. 

Welke antifouling moet je gebruiken. 
Op de markt zijn diverse soorten 
antifouling die zijn afgestemd op het 
gebruik van de boot. 
Vaar je in zoet water, zout water, snelle 
boot of heb je een zeilboot etc.etc.
Als je antifouling gebruikt of gaat 
gebruiken hou hier dan rekening mee met 
de aankoop. De leverancier weet precies 
welke antifouling je nodig hebt.

Let op; Antifouling is in principe een 

bestrijdingsmiddel. Door het varen slijt 
de laag langzaam af.
De kleine slijtdeeltjes komen in het 
oppervlaktewater. In het verleden werden 
er antifouling verven verkocht die nu 
absoluut verboden zijn. Her en der zijn 
deze, vaak voor een vriendenprijsje, nog 
(illegaal) te koop. 

Gebruik deze niet.. Koop een 
antifouling verf  die is toegestaan.
Gebruik van niet toegelate antifouling 
is strafbaar. In 2014 kan hierop worden 
gecontroleerd. 

Op de website van ctgb.nl kunt u zien 
welke antifouling verf  is toegelaten.

Veel vaar plezier. Willem.

Gebruik van Antifouling
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Dorpsstraat 11-13  Halle
T 0314-631234
www.nijhofhalle.nl

Onze zaak is 
volledig 

gerestyled!

Kom gerust eens 
een kijkje nemen.

Geopend van 10.00 tot 18.00 uur, maandag gesloten, vrijdag koopavond

Terborgseweg 53  Doetinchem, T (0314) 34 40 49  I www.brudo.nl

Kom dan eens een 
kijkje bij ons nemen.

Wij helpen u graag bij 

het maken van een

goede keuze uit ons

brede assortiment 

bedden, boxsprings,

matrassen etc.

OPTIMAAL genieten
van uw nachtrust...
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Op grond van art. 2a, lid 2 van de Vis-
serijwet 1963 in combinatie met art. 2 
van het “Reglement minimummaten en 
gesloten tijden 1985” kan de minister 
van Economische Zaken voor bepaalde 
vissoorten een gesloten tijd vaststellen. 

Op grond van deze bevoegdheid heeft de 
minister in art. 5c van de “Uitvoerings-
regeling visserij” voor een aantal vis-
soorten een gesloten tijd vastgesteld. Een 
gesloten tijd betekent dat je de betref-
fende vissoort in die periode niet in bezit 
mag hebben en dus in die periode direct 
in hetzelfde water moet terugzetten. Een 
gesloten tijd is dus niet een verbod om op 
die soort te vissen. Een gesloten tijd is er 
om de betreffende vissoort te beschermen 
en geldt daarom voor iedereen dus zowel 
voor sportvissers als beroepsvissers. 
Let op: naast de gesloten tijden voor be-
paalde vissoorten geldt er van 1 april tot 
aan de laatste zaterdag van mei (voor het 
IJsselmeer: tot en met 31 mei) voor de 
meeste wateren ook een gesloten tijd voor 
het gebruik van alle soorten kunstaas 
(met uitzondering van kunstvliegen 
kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een 
stukje vis en slachtproducten . 
Voor de volgende vissoorten gelden de 
volgende wettelijke gesloten tijden:

•Snoek: van 1 maart tot aan de laatste 
zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 
31 mei)*. 

•Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april 
tot en met 31 mei. 

•Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan 
de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: 
tot en met 31 mei)*. 
•Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 
maart. 

•Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, 
sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlag-
zalm: het hele jaar.

* op grond van art. 5c van de “Uitvoe-
ringsregeling visserij” geldt de gesloten 
tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op 
basis van art. 61 van de “Uitvoeringsre-
geling visserij” geldt er een vrijstelling 
vanaf de laatste zaterdag van mei.

Gesloten tijd voor vissoorten 
(art. 5c Uitvoeringsregeling visserij)
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Vissen voor de gevorderde 
jeugdleden

In 2014 gaan we van start met een 
programma voor de wat oudere jeugd.
Deze activiteiten zijn bedoeld voor de 
jongens en meisjes vanaf 14 jaar (Junior 
Plus) die al redelijk zelfstandig kunnen 
vissen maar die het leuk vinden om met 
een groepje op pad te gaan.
We bieden onder andere de mogelijkheid 
om onder begeleiding een keer te 
gaan nachtvissen en kennis te nemen 
van andere viswateren en andere 
vismethodes.

Hieronder zie je de agenda van 2014 
voor de Junior Plus leden.
Zaterdag 17 mei 2014 
van 09.00 tot 14.00 uur:
Brasemvissen op groot water met de 
vaste hengel of de feederhengel.
Zaterdag 28 juni 2014 
van 14.00 tot 02.00 uur:
Vissen op Karper en Steur bij Visdorado 
De Kool in Heelweg.
Zondag 31 augustus 2014 
van 09.00 uur tot 14.00 uur:
Witvissen met de feederhengel of de 
vaste hengel.
Zaterdag 27 september 2014 
van 13.00 uur tot 17.00 uur:
Roofvissen vanuit de boot.

Inmiddels zijn er al enkele jeugdleden die 
zich hebben aangemeld maar er is nog 
ruimte voor meer liefhebbers. Dus wacht 
niet en meld je aan!
Stuur je reactie naar het volgende e-
mailadres: j.dulos@upcmail.nl
Wij hebben er zin in, dus we horen graag 
van jullie. 
Jos Dulos en Maarten Holterman.

Eerste digitale 
aanvullingslijst te 

downloaden
Iedere VISpashouder 
heeft, als het goed is in 
2014 bij zijn VISpas een 
zogenaamde papieren 

aanvullingslijst ontvangen. In deze 
lijst staan alle updates op de lijst van 
viswateren vermeld. Naast deze papieren 
aanvullingslijst worden er ook digitaal 
aanvullingslijsten gepubliceerd welke te 
downloaden zijn. 
In 2014 staan de eerste digitale 
aanvullingen alweer gereed. Zo zijn 
er op het einde van 2013 door alle 
federaties weer tal van aanvullingen op 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren toegevoegd. Ongeveer 
iedere maand wordt er een digitale 
aanvullingslijst gepubliceerd. Soms zijn 
er maanden waarin niet zoveel wordt 
aangeleverd, het kan dan even langer 
duren voordat er weer een nieuwe 
aanvullingslijst wordt geplaatst.
Vanaf januari 2014 zijn de eerste 
aanvullingen te downloaden op www.
hfmiddennederland.nl.

Aanvulling 2014 niet 
ontvangen bij de Vispas? 
Voor de boothouders en enkele 

vergunninghouders wiens 
achternaam met de letter A begint is 
in de envelop met hun Vispas 2014, 
vergeten de Aanvulling 2014 van de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren bij te voegen. Deze kunt 
u bekijken, bestellen of downloaden 
op www.hfmiddennederland.nl of 
ophalen in ons clubhuis tijdens de 

openingsuren op maandag, dinsdag 
en woensdag van 13.00-16.00 uur. 

Excuses voor dit ongemak!
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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’

Jurriens
ju

rri
ej

an
@

ho
tm

ai
l.c

om

Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
29

Elke dag, een 
keizerlijk lopend buffet 
vanaf 17.00 uur.

Uw kunt bij ons terecht voor al uw:
personeelsfeesten - familiediners -
bruiloften - recepties enz.
Ook voor afhalen!

Terborgseweg 57, 7001 GH Doetinchem,
tel. 0314 - 360555 / 360677
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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!

Niet zómaar ‘n cafetaria!

Potgieterstraat 11, 7002 BX Doetinchem 
Tel. 0314 - 324254
Dinsdag t/m Zondag geopend van 11.00 - 23.00 u. 
Maandag gesloten

Hét adres voor de betere snacks 
en natuurlijk raspatat
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Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 323841
www.otohendriks.nl

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 390011

www.autodoetinchem.nl



Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
info@rutgersrecreatie.nl  -  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
Onderdelen
Accessoires

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

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft, 
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Kalf, Talamex, 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


