
Jaargang 28 - nr. 1

H.S.V. De Rietvoorn
Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

PORT BETAALD DOETINCHEM

2015
Het actuele nieuws

www.rietvoorn.nl



2

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 Bij te laat betalen, na 31 december, zijn de extra kosten:

Voor junioren en senioren resp.                € 2,00 en € 5,00
Voor botenhouders       € 10,00
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Hengelsportmarkt bij de 
Rietvoorn

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:
Jan Horst

Tel. 0314-333777
e-mail: j.horst2@kpnmail.nl

2e Penningmeester:  Nico Visser

Vispas 
Ledenadministratie:

Nico Visser Tel. 0314-341214
nvisser1@kpnplanet.nl 

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427
h.derksen38@upcmail.nl
Uitvoering Botenligplaats: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 (2015)          Aut.Incasso  Contant
T/m 13 jaar:T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatschap   €   5,00 €   6,00
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'  €   7,30 €   7,30
Ligplaats boot (alleen voor leden) € 50,00 € 50,00

Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober, gezien de nieuwe aanmaak v/d vispas!
Contributie voor het komend jaar voor 31 december voldoen!

Hof van Gent 17, 
7007 JS Doetinchem
Tel: 085-8770528
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Wedstrijdcommissie 
senioren:

Commissaris: Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649 

e-mail: j.dooren98@upcmail.nl 
Uitvoering wedstrijden:Uitvoering wedstrijden:

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

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

Gert de Bruin en Johan Siebelink

Commissie zeevissen:
Commissaris: Ivan Larsen 

mob. 06-46182862
mariaenivan@live.nl

Uitvoering: ZeevissenUitvoering: 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
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

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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4 5 
Ton van Aalst

Van de 
voorzitter

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’

Het seizoen 2015 is be-
gonnen. We zijn nog maar 

een jaar verwijderd van 
weer een nieuw jubileum, 

het 80-jarig bestaan van 
onze vereniging. En het 

lijkt nog maar pas geleden 
dat we ons 75-jarig jubi-

leum zo uitbundig hebben 
beleefd. In de tussenlig-

gende jaren is er veel ver-
anderd. Er is hard gewerkt 
aan een stevig fundament 

voor de toekomst. Een 
toekomst die ons hopelijk nog meer 

actieve leden oplevert en een gezonde 
bloei van de vereniging zal kennen. 

Daar doen we het met zijn allen voor 
en daarvoor is telkens opnieuw inzet 

nodig. Ik ben er, en dat mag u best we-
ten, trots op voorzitter van deze mooie 

vereniging te mogen zijn. Nooit klop 
ik tevergeefs aan bij ons vrijwilligers-
korps en de onderlinge verhoudingen 

binnen het bestuur zijn goed te noe-
men. Wat de toekomst brengt, dat zul-

len we moeten afwachten. Ook wat we 
gaan doen met het 80-jarig jubileum 

is nog niet bekend. Of er al wat zal 
gaan gebeuren is nog maar de vraag. 

Zelf denk ik dat we dit in een zeer be-
scheiden vorm gaan doen. Wellicht wat 

extra’s voor de leden in de vorm van 
wat extra activiteiten. Dit jaar zullen 
we eens bekijken wat voor mogelijk-

heden er zijn. Werk is er voldoende en 
op het moment dat ik dit schrijf is men 
al weer bezig met de voorbereidingen 
voor de nieuwe daken op de loodsen.  

Alles natuurlijk weer in handen van 
Harrie Nieling.

Ook zijn we op dit moment bezig met 
de vervanging van de hefinstallatie. 

Reparatie van de oude motor leek niet 
erg verstandig. De kosten van de repa-

ratie wegen niet op tegen de vermoe-
delijke  levensduur na een eventuele 

reparatie. 

En omdat we ook moeten 
kijken naar de financiële 
risico’s hebben we besloten 
om daarom toch te gaan voor 
een geheel nieuwe instal-
latie.
Zo’n hefinstallatie kost een 
behoorlijk bedrag. Valt de 
aanschaf mee, dan zijn er 
ook nog de jaarlijkse kosten 
voor controle (Arbo-plichtig) 
en de onderhouds- en even-
tuele vervangingskosten. 
Vooral deze jaarlijks terugke-

rende kosten vormden een belangrijke 
afweging bij de juiste keuze. Controle, 
onderhouds- en vervangingskosten 
bedragen jaarlijks gemiddeld tussen de 
600 en 700 euro.
Gelukkig hebben we een botenhouder, 
Wilfred Wassink, met kennis van voor-
noemde zaken die ons daarin adviseert 
maar ook helpt bij reparaties. Mensen 
zoals hij en Harrie zijn dan ook onont-
beerlijk voor onze vereniging. Evenals 
de overige beschikbare kennis en inzet 
van andere vrijwilligers.
Al met al hebben we voor dit jaar vol-
doende op ons programma staan, naast 
alle gebruikelijke activiteiten. 
Wij dienen allen met voldoende aan-
dacht bezig te blijven, zeker ook met 
onze jeugd. Daarvoor kunnen we nog 
best wat handjes gebruiken. Het moet 
een ieder toch een geweldig gevoel 
geven om de jeugd zo bezig te zien. 
Dat werkt toch voor iedere ouder 
aanstekelijk? Daarom, ook als u geen 
doorgewinterde hengelaar bent, geef u 
gerust op om wat ondersteunend werk 
te doen in de jeugdcommissie. Gaan we 
met zijn allen richting 300 jeugdleden? 
Ik zou dat graag zien.

Ik wens iedereen een heel goed 
visseizoen toe!
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Jaarvergadering op
dinsdag 24 maart 2015

Agenda
1. Opening 

(inschrijving presentatielijst voor de 
aanwezige leden)

2. Notulen van 25-03-2014

3. Ingekomen stukken en uitgaande 
post 2014

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Jaarverslag secretaris met o.a. 
bijdragen van de commissieleden 

en bestuur

6. Financieel verslag penningmeester 
en Ledenadministratie

7. Begroting 2015

8. Verslag kascommissie
Huidige commissie: de heren 
Piet Klein 2. Erwin de Roode 
3. Reserve: Ben Bergervoet

Aftredend: Piet Klein

9. Benoeming nieuw 
kascommissielid

10. Bestuursleden
Aftredend (na 3 jr.): 

Cobie v. Dooren en herkiesbaar
 

11. Rondvraag

12. Sluiting

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

en een drankje. 

Naam Wijk
H. ter Lintert Bezelhorst Kruisberg
S. v. Dijk Huet 
N. Boesveld Huet
H. ten Broeke Huet fase 2
Vincent Wiedijk Huet fase 2
C. v. Dooren Overstegen
G. Klunder Overstegen
J. Haverkate Muziekbuurt
Nico Visser Schöneveld
G. te Grotenhuis Dinxperlo-Aalten
R. Horst Gaanderen
F. de Jager/Mario Terborg-Silvolde
R. Vels Dichteren
D. Jordens Dichteren
W. Post de Hoop
W. Keuben Stad Doetinchem
G. Grob Wehl
H. Veugelink Oosseld
P. Langenheim s-Heerenberg
T. Krauts Zeddam
B. Vierwind Didam
N. Visser Nieuwbouw IJssel
D. v. Zelst Ulft

BEZORGERS CLUBBLAD                       
DE RIETVOORN 2015

Telkens moeten we bij HSV De 
Rietvoorn weer zien of we alle 
werkzaamheden wel kunnen 
behappen met onze huidige “vaste 
bezetting”  van vrijwilligers. Van tijd 
tot tijd komen er berichten binnen 
die vragen om actie. De één stopt met 
zijn bijdrage, een ander meldt zich 
aan. Door met elkaar op de juiste 
wijze te anticiperen op veranderde 
omstandigheden houden we als leden, 
samen met elkaar de zaak draaiende. 
De ene keer stopt de penningmeester 
en een andere keer een bezorger 
van het clubblad. Dan weer is er een 
bezorger die door omstandigheden 
even niet kan. 

Wat doe je als bestuur? Even samen goed 
nadenken en bekijken hoe we dit soort 
zaken probleemloos, en als het even kan 
kosteloos, met elkaar kunnen oplossen.
We mogen ons als vereniging gelukkig 
prijzen met al onze vrijwilligers. De 
ene bezorgt, de ander doet de elektra en 
weer een ander het loodgieters-, timmer- 
of metselwerk. Of doet de inkoop van 
materialen, heeft adviserende taken 
rondom de hefinstallatie, over onderhoud 
en ga zo maar door. Bijna alles wordt 
gerealiseerd door ons vrijwilligerskorps. 
Over korps gesproken: de ouderen onder 
u weten vast nog wel dat we vroeger 
ook visten in een korps dat bestond uit 5 
wedstrijdhengelaars, maar dit terzijde.
Eind vorig jaar kwamen er berichten 
binnen dat er enkele mensen wilden 
stoppen met het bezorgen van de 
clubbladen. Zij hebben dit vele jaren 
gedaan en we zullen hen daarvoor ook 
binnenkort een blijk van waardering 
geven. Maar wat nu te doen? Welnu, 

voor het bezorgen van de vispassen 
en clubbladen hebben we een  oproep 
gedaan dat we op zoek waren naar nieuwe 
mensen. Voor de wijk van mevrouw 
Larsen (Oosseld) en in ’s-Heerenberg voor 
het deel van Hennie Weeber. Daarnaast 
ook nog een verzoek voor Ulft, waar we 
ook zo’n 15 leden hebben.
En zie daar, er hebben zich drie nieuwe 
mensen gemeld die het bezorgen in die 
plaatsen en wijken willen overnemen. 
Welkom aan de heren Langenheim uit 
‘s-Heerenberg, de heer van Zelst uit Ulft 
en de heer Veugelink uit Doetinchem. Zij 
voelden zich gelukkig geroepen om dit 
werk als vrijwilliger voor onze vereniging 
over te nemen. Daarnaast werden we 
plotseling ook geconfronteerd met een 
opname in het ziekenhuis van de heer 
Joop Haverkate, waardoor deze niet in 

staat was om de vispassen te bezorgen. 
Een telefoontje naar Theo Linnenbank 
was voldoende voor hem om de wijk 
van Joop tijdelijk over te nemen. Vanaf 
deze zijde wensen we de heer Haverkate 
beterschap toe.
Allemaal mensen die het hart voor de 
vereniging op de juiste plaats hebben. 
Sterker nog, zij allen zijn het hart van de 
vereniging. Daarom dekt de kop boven dit 
artikel ook duidelijk de lading. En daar 
mogen alle leden best trots op zijn. 
Wilt u ook opgenomen worden in het 
vrijwilligerskorps van deze club van 
“mensen voor mensen”, meldt u zich dan  
gerust aan. Er zijn altijd zaken waarbij 
ondersteuning van harte welkom is.
Om u een indicatie te geven hoeveel 
mensen het clubblad en de vispassen 
bezorgen, drukken we hieronder een lijst 
af met die namen.

Een club van ‘mensen voor 
mensen’
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Uw verzekering in vertroUwde handen

Kinkelenburglaan 2 • 6681 BJ Bemmel  T 0880 - 456 456  E info@blv.nl

www.blv.nl

info@blv.nl

Alle verzekeringen onder één dak

Lage premies

Persoonlijke aanpak

Onafhankelijk advies

Vlotte afwikkeling

Toch geschrokken, on-
danks dat de berichten 
slecht waren. Het is net of 
de wereld even stil staat. 
Het schrijven van dit ar-
tikel wil dan ook niet echt 
vlotten. De jarenlange sa-
menwerking en voorvallen 
uit die periode met hem, 
spelen mij steeds door het 
hoofd.

Hèt gezicht van onze ver-
eniging in de jaren 60, 70 en 80/90 is 
op 91 jarige leeftijd  in december 2014 
overleden. Een bijzondere man, dat was 
Jan. Tot zo’n 15 jaar geleden beheerde 
Jan de clubkas als penningmeester op 
een meer dan voortreffelijke wijze. 
Vele jaren maakte hij dienst uit in het 
dagelijks bestuur. Mede met toenmalig 
voorzitter de heer Theunisse en illus-
tere voorgangers zorgde hij voor een 
voortreffelijke fundering voor onze 
vereniging. Maar ook ver buiten onze 
club was Jan een persoon van aanzien. 
Menigeen kon vaak vanaf de oever vis-
sen op een plek die onderhouden werd 
door Jan met zijn maten. Als men het in 
die dagen over onze vereniging had zei 
men vaak direct daarna: die club van 
Jan Kappert.
Geweldig was het om Jan te mogen 
laten eren met een penning van onze 
Koningin Beatrix die hem werd opge-
speld door toenmalig burgermeester 
Havermans. Jan was tevens een ere-lid 
van onze vereniging. De herinneringen 
blijven en we zullen zijn naam nog heel 
vaak noemen binnen onze club.
De laatste jaren van zijn leven bracht 

Jan door op de Ooiman. 
Na zijn verblijf in het 
ziekenhuis met een ope-
ratie achter de rug, kon 
hij helaas niet meer terug 
naar zijn vertrouwde ap-
partement. Dat heeft hij 
nog enige jaren zelfstan-
dig mogen bewonen totdat 
de operatie een ommekeer 
bracht. En hoewel Jan in 
zijn leven nog wel eens ei-

genzinnig kon zijn, in de goede zin van 
het woord, kon hij de noodgedwongen 
verhuizing  naar de Ooiman toch zonder 
morren accepteren.

In het ziekenhuis waar ik hem destijds 
bezocht was Jan nogal pessimistisch 
over de voortgang. Toch heeft men hem 
daar kunnen helpen. Jan kwam welis-
waar in een rolstoel terecht maar later 
bij mijn bezoek aan de Ooiman, samen 
met o.a. Hennie Weeber, was van dat 
pessimisme niets meer te merken. Jan 
bleef Jan, zoals hij zijn hele leven al 
was. Een harde werker, zeker voor onze 
club en die interesse voor onze vereni-
ging bleef. 
Jan is er niet meer en we zullen hem 
zeker missen. Op zijn eigen verzoek is 
hij in alle stilte gecremeerd/begraven.  
Jan, bedankt voor al hetgeen je hebt 
gedaan en voor wie je was. 

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinde-
ren sterkte .

Namens Hengelsportvereniging 
De Rietvoorn Doetinchem,
Ton van Aalst

In memoriam: 
Jan Kappert 
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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

11

Soms, lang niet altijd, 
volg ik de verrichtin-
gen van Ed Stoop en 
Marco Kraal wel eens 
op een troosteloze 

zondagmorgen. Meestal gaat het pro-
gramma over een breed scala van visse-
rijmogelijkheden. Naast het spectacu-
laire aanbod van het vissen op diverse 
wateren, zijn er nu ook besprekingen 
over o.a. het materiaal. De tendens die 
de laatste tijd wordt besproken ligt 
veelal op het gebied van karper, als ik 
me niet vergis. Het lijkt er een beetje 
op dat de ontwikkeling van het aantal 
karpervissers wat stagneert. 

Hoe moet je het anders verklaren waarom 
juist deze categorie er zo veelvuldig aan 
bod komt. Het heeft niets met het seizoen 
te maken, het is immers nog zo’n beetje 
hartje winter als ik dit schrijf. Persoon-
lijk vind ik iedere tak van hengelsport 
belangrijk. Het meest belangrijke vind 
ik echter de kennisoverdracht aan de 
jeugd. Dit uitgangspunt moet de basis 
zijn, ook bij de uitzendingen over de 
hengelsport. Natuurlijk vinden kinderen 
grote vissen heel leuk en willen ze die 
zelf ook vangen. Maar kunnen zij dat 
op jonge leeftijd al aan? 
En er ook zorgvuldig en verantwoord 
mee omgaan? Ik vind van niet en er 
zullen velen van u zijn die het daarmee 
volmondig eens zijn. 
En hoe moeten we reageren op hun stel-
ling: meer karpers uitzetten? Als we naar 
onze eigen vereniging kijken herstelt 
de visstand op Sportpark Zuid zich ui-
terst langzaam. Karpers worden er met 
regelmaat gevangen maar de witvis laat 
het nog even afweten. Moet je dan meer 
karpers uit gaan zetten? Vragen waarop 

wij als bestuur niet direct een antwoord 
hebben. Navraag bij deskundigen van 
Sportvisserij Nederland leverde ook niet 
een duidelijke visie voor ons op. Het 
bestuur heeft daarom besloten om een 
geleidelijke weg te kiezen bij het uitzet-
ten van welke vissoort dan ook. Eerst 
nog maar een jaar wachten, ook al omdat 
de vangsten in de maanden oktober en 
november 2014 in onze vijvers redelijk 
goed waren. Het groen is in 2014 flink 
aangepakt en die aanpak zal, als het no-
dig is, ook in 2015 een vervolg krijgen.
Om meer duidelijkheid te krijgen zou het 
mooi zijn als u de vangsten op Sportpark 
Zuid aan ons zou willen melden. Naast 
de beschikbare resultaten van de jeugd-
wedstrijden is iedere vangstmelding 
bij ons van harte welkom. Ons gaat het 
daarbij vooral om: datum, aantallen en 
soorten vis. Meldt ons dus alstublieft uw 
resultaten in het sportpark! 

Die kunt u sturen naar het nieuwe e-
mailadres van de vereniging: 
hsvderietvoorn@kpnmail.nl 
En mocht daaruit blijken dat er ook dit 
jaar op het sportpark weer sprake is van 
tegenvallende resultaten, kunnen we 
nieuwe maatregelen overwegen. 
Daarbij zullen we dan zeker niet aan de 
eisen voor onze jeugd voorbij gaan.

Vis-TV pleit voor meer 
uitzetten van karpers
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Metaal-Recycling
H. Vriezen

Doetinchem
Al jarenlang een 
vertrouwd adres voor uw 
oude metalen, kapotte 
machines, accu’s enz.

Telf.(de) 
0031-610114685
Tel. (nl)
06-10114685

De Nationale Sportmarkt wordt gehou-
den van 18 t/m 25 april en start dit jaar 
in Doetinchem. Evenals vorig jaar zijn 
wij ook nu weer benaderd voor deel-
name door Sportservice Doetinchem. 
Het bestuur vond echter in meerderheid 
dat deelname aan dit evenement dit jaar 
erg slecht uitkwam. Er zijn namelijk al 
heel veel dingen te doen in deze periode. 
Uitwisseling met Oss, de tweede hands 
markt in het clubhuis, de boten moeten 
weer te water worden gelaten, er komen 
nieuwe daken op de loodsen, de bingo- 
en inschrijfavond voor de jeugd zit er net 
voor, en meer zaken waarmee onze vrij-
willigers de handen al vol hebben. Be-
sloten is daarom dit jaar niet mee te doen 

Dit jaar geen deelname aan de 
Nationale Sportmarkt

en eventuele deelname volgend jaar op-
nieuw te overwegen. En om mee te doen 
aan “Kies je Sport” is het voor kinderen 
van de basisschool die nieuwsgierig zijn 
naar de hengelsport in deze periode bo-
vendien nog veel te koud en net te vroeg 
in het seizoen.

Helaas heb ik moeten vaststellen dat 
er nog leden zijn die de contributie 
en de daarbij behorende vispas nog 
niet betaald hebben. 

Ik moet deze leden erop wijzen dat 
bij betaling na 1 januari er een ver-
hoging volgt van € 5,-- en voor de 
botenhouders € 10,--. Voor leden die 
een machtiging hebben afgegeven en 
waarvan de incasso is mislukt, is de 
verhoging respectievelijk € 7,-- en € 
12,--, dit komt omdat de korting van € 
2,-- vervalt. Deze verhoging is enige 
jaren geleden goed gekeurd door de 
algemene ledenvergadering. Ik vraag 
u vriendelijk maar dringend de ver-
schuldigde contributie als nog over te 
maken. Betalingen die na 1 april bin-
nen komen kunnen wij niet meer ver-
werken, de vispassen worden dan terug 

gestuurd naar Sportvisserij Nederland 
en  u moet zich dan weer als nieuw lid 
laten inschrijven, wat weer extra werk 
met zich meebrengt en daar zitten we 
echt niet op te wachten, dus mensen 
graag betalen voor deze datum.

Nico Visser, 
ledenadministratie.

Contributie betaling 2015
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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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Op maandag  23 maart en zaterdag 
4 april, beide dagen tussen 9.00 uur 
en 12.00 uur kunnen de boten weer 
kosteloos te water gelaten worden. Op 
andere dagen of tijden zal 10 euro in 
rekening worden gebracht. De boten 
dienen voor 1 mei van de kant af te 
zijn.

Wij willen u er op wijzen dat er nog 
diverse boten liggen die aan een grondige 
schoonmaakbeurt toe zijn en wel nog 
dit voorjaar!!! Wij hebben dit al diverse 
keren onder uw aandacht gebracht zonder 
het gewenste resultaat. Dus nogmaals, een 
zeer dringende oproep: zorg dat uw boot 
er weer “spik-en-span” bij ligt dit seizoen, 
zodat we trots op onze botenligplaats 
kunnen zijn. Bij voorbaat onze dank.

We hopen dat de hijsinstallatie t.z.t. 
weer is gerepareerd of vernieuwd, 
anders zullen we de boten via de steile 

Attentie boothouders!

helling zwaaikom te water moeten laten. 
Uiteraard zal u hulp zeer welkom zijn!!

Commissie terrein en botenligplaats.



16

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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Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
Als het weer het toelaat wordt er in 
het weekend van 28 februari gestart 
met de vervanging van de daken van 
de loodsen op de botenligplaats. Het 
kan zijn dat er al op vrijdag wordt 
begonnen en dat de werkzaamheden 
doorlopen tot en met zaterdag.

Verloop naar maandag lijkt vooralsnog 
onwaarschijnlijk, maar zou ook nog 
kunnen. Als onze vrijwilligers echter op 
vrijdag en zaterdag hebben gesloopt lijkt 
het niet nodig om op maandag met een 
grote groep aanwezig te zijn.
Wel verwachten we voor die vrijdag flink 
hulp vooral uit de groep botenhouders. 
Maar ook leden die geen boot hebben 
liggen en toch de handen uit de mouw 
willen steken zijn van harte welkom.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven 
voor hulp doe dit dan want we zitten 
zeker verlegen om zowel op de vrijdag als 
de zaterdag plm. 12 personen. U kunt een 
voorkeursdag opgeven zodat u alleen op 
dat moment wordt opgeroepen. Opgeven 
kunt u bij Ton van Aalst, Harrie Nieling, 
Jan Horst en Henk Derksen. Zie pag. 3 
van ons clubblad. Het werk bestaat uit het 
demonteren van het dak en het opbergen 

van de platen op een daarvoor bestemde 
plek. Voor een hapje en een drankje wordt 
uiteraard gezorgd.                Het bestuur

Tijdstip vervanging daken 
komt dichterbij

Henk Derksen en Gerrie Hubers zijn op 
zoek naar een paar extra handjes die heel 
erg welkom zijn bij het onderhoud van 
ons terrein. 
Het gaat wekelijks maar om een paar 
uurtjes op de maandagmorgen,  vanaf 
ongeveer negen uur  tot een uur of twaalf. 
Henk en Gerrie zijn niet meer de aller-
jongsten en kunnen daarom best wat ex-
tra hulp gebruiken om er voor te zorgen 
dat de botenligplaats en het omliggende 
terrein er in de toekomst net zo piekfijn 
verzorgd bij blijft liggen als altijd.
Dus heb  je ’s maandags een paar uurtjes 
over en hou je ervan om lekker buiten 
bezig te zijn, ga dan eens op maandag-
morgen langs bij Henk Derksen en over-
leg eens met hem over een plaatsje in het 
team.

Uitbreiding 
botenligplaats- 

commissie
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Hotel - Restaurant - Catering - Partycentrum

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

(0314) 32 41 23

www.dekruisberg.nl

Veugelink Juridisch Advies
Betaalbaar advies voor particulier, werkgever en werknemer

Veugelink Juridisch Advies B.V. een begrip in de Achterhoek!

Betaalbaar juridisch advies bij o.a. werknemers en 
werkgevers conflicten.

Hulp bij problemen met incassobureaus en/of deurwaarders.

U heeft plichten maar wij kennen uw rechten!
Bel of mail vrijblijvend en discreet: 06-44  60 93 55 

vja.juridischadvies@gmail.com

Hengelsportmarkt
bij de Rietvoorn

Op zaterdag 18 april 2015 organiseren 
wij van 10.00 uur tot 16.00 uur, een 
Hengelsportmarkt voor alle leden van 
onze vereniging in het clubhuis van de 
Rietvoorn, dus ook onze jeugd is van 
harte welkom!

Wat is de bedoeling ? 
Bijna iedereen heeft wel op zolder of 
in de schuur ongebruikte/overbodige 
hengelsportmaterialen liggen en van 
alles wat met vissen te maken heeft. 
Dit kunnen zijn, hengels, molens, 
dobbers, visstoel, paraplu, een vis-
koffer, kunstaas, klein materiaal etc. 
Daarnaast zijn boeken en tijdschriften 
over de hengelsport die overbodig 
zijn ook welkom. 
Kortom alles wat direct of indirect 
met vissen te maken heeft kan te koop 
worden aangeboden.  Denk hierbij 
ook aan onze jeugd. 
Zij kunnen op deze manier voor niet 
al te veel geld misschien hun droom 
hengeltje kopen. 

Hoe gaan we het organiseren?
Op donderdag 16 april tussen 14.00 
uur en 17.00 en op vrijdag 17 april 
tussen 14.00 uur en 20.00 uur kun 

je hetgeen je wilt verkopen in het 
clubgebouw afgeven. Hang of plak 
er een label op met de vraagprijs. Wij 
nummeren jouw spullen en je krijgt 
een bewijs van inlevering. In principe 
wordt de verkoop gedaan door enkele 
bestuursleden. Deze regelen ook de 
financiën. Na sluiting van de beurs, 
wordt er direct met de verkopers af-
gerekend. De niet verkochte spullen 
moeten weer worden meegenomen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Dus als wij uw werphengel verkopen 
voor 10 euro, krijgt u ook 10 euro. 
Wel is het handig als je materiaal te 
koop aanbiedt dat je zelf ook in de 
buurt bent of in ieder geval bereik-
baar bent. Dus  leden van de Riet-
voorn, ben je op zoek naar dat ene 
mooie molentje, dat hengeltje of een  
goede  gebruikte visparaplu, of wil je 
iets te koop aanbieden, de 
Hengelsportmarkt op 18 april a.s. is 
jouw kans!!
Uiteraard staat de 
koffie klaar !
Contactpersonen; 
Willem Swaters en 
Coby van Dooren.
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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...

Streamers zijn hele grote kunstvlie-
gen die, zeer verleidelijk, een prooivis 
imiteren. Ze worden meestal gevist 
aan een wat zwaardere vliegenhengel 
maar doen  hun werk ook minstens zo 
goed aan een lichte spinhengel met een 
kleine werpmolen.

Het grote  voordeel van een streamer bo-
ven elk ander soort kunstaas is, dat je ze 
werkelijk tergend langzaam kunt vissen. 
En dat is vooral in de koude maanden, 
waarin de roofvis over het algemeen toch 
wat minder makkelijk in beweging te 
krijgen is, een groot voordeel.
De meeste snoekstreamers hebben  een 
forse enkele haak. Snoekstreamers die 
aan een spinhengel gebruikt worden kun-
nen gebonden zijn met veel verschillende 
materialen, maar bevatten vrijwel altijd 
konijnenbont (zonker). Die zonkerstrips 
bewegen prachtig in het water maar veel 
belangrijker is dat ze het water goed vast 
houden en daarmee zorgen voor vol-
doende werpgewicht. Verder wordt er bij 
het binden van streamers ook bucktail, 
lamahaar, ponyhaar, racoon (wasbeer), 
hennenveren, fazanten- en ook pauwen-
veren  gebruikt. En daarnaast nog alle 
mogelijk denkbare soorten  kunststofve-
zels en glittermateriaal om de streamer 
voor de roofvis zo aantrekkelijk moge-
lijk te maken. Een natte streamer ziet er 
trouwens boven water niet helemaal uit! 
Maar de manier waarop het materiaal 
van de streamer onder water bij elk rukje 

van de hengeltop,  geraffineerd  in- en  
uitwaaiert is voor bijna elke roofvis on-
weerstaanbaar.
Het zelf binden van streamers is voor 
veel vissers een leuke hobby geworden 
maar je kunt ze gelukkig ook gewoon 
kant en klaar kopen. Kijk maar eens 
(via Google) op de website van John 
van Gameren of Gerrit Elbertse. Op de 
site van die heren (zelf doorgewinterde 
roofvissers)  kun je o.a.  bekijken welke 
streamers ze maken en, via e-mail, ge-
woon bestellen. 
Het (natte) gewicht van een streamer 
moet altijd ongeveer in evenwicht zijn 
met het werpgewicht van de spinhengel 
waarmee je wilt gaan vissen. Voor ermee 
gevist kan worden dient de streamer al-
tijd door en door nat gemaakt te zijn. Als 
je van plan bent om veel en regelmatig te 
wisselen van streamer is het verstandig 
om dat thuis al te doen, want het duurt 
altijd wel eventjes voor hij goed door-
drenkt is met water. Er zijn heel veel ver-
schillende soorten streamers voor snoek 
en ongetwijfeld zijn de meesten gewoon 
goed. Maar je zult merken dat je vanzelf 
een bepaalde voorkeur gaat ontwikkelen. 
Het soort streamer en de kleuren waar je 
het meeste mee vangt, die ga je de beste 
vinden en die zal je daarom verhoudings-
gewijs ook het meest aan je speld gaan 
hangen. 
Hoe vis je nu met zo’n streamer?
Variatie doet vangen! Vis hem de ene 
keer tergend langzaam binnen door 

Vissen op snoek met streamers  
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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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Het goed onderhouden van uw vastgoed is erg belangrijk. Rosendaal       

Schilderwerken levert goede kwaliteit tegen concurrerende 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 af-

spraken bij ons hoog in het vaandel. Of het nu gaat om schilderwerk, begla-

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

contact 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!

Voor meer nieuws zie onze website 
www.rietvoorn.nl

Onze trip van 24 januari is niet door-
gegaan vanwege het slechte weer. Wij 
hopen de komende trip te plannen met 
de boot op 25 april 2015. 
Hou de website in de gaten voor meer 
bijzonderheden!!

De zeeviscommissie

voorzichtige tikjes met de hengeltop  te 
geven. Dan weer eens  versnellend en 
met veel kabaal. Wissel ook eens van 
diepte, van kleur of van formaat en vis de 
streamer altijd helemaal uit tot vlak aan 
de kant. Vaak heeft de snoek hem de hele 
tijd gevolgd en pakt hij/zij hem pas op 
het laatste moment. Niet zelden ook ge-
beurt het dat je er eentje pakt op een stil 
hangende streamer terwijl je net koffie 
aan het inschenken bent of een sigaretje 
opsteekt. Heb je een lichte spinhengel 
staan met een lengte tussen de 2.00 tot 
2.70 m. en hou je van lekker struinen 
langs de waterkant? Schaf dan ergens een 
paar soorten streamers aan en probeer 
deze boeiende manier van vissen eens 
een keer uit. Daar krijg je geen spijt van.
Snoeken die, door schade en schande 
wijs geworden, alle soorten draaiend 
metaal, alle soorten en maten pluggen en 
vele vormen van wiebelend  rubber intus-
sen links laten liggen, zien in onze strea-
mer vaak nog wel een smakelijk hapje.
Zelf vis ik mijn streamers  altijd ver-
bonden met een speld aan een dun staal-
draadje of aan een dun spinstangetje 
met als hoofdlijn  een zo licht mogelijke 
gevlochten lijn. De dikte van de lijn is  
afhankelijk van het werpgewicht van de 

hengel waar ik mee vis.
Het is een spannende manier van vissen 
waarbij je slechts een minimale hoe-
veelheid materiaal nodig hebt. Jagende 
snoeken die dikwijls  met veel geweld 
en onverwachts je streamer pakken 
kunnen voor  onvergetelijke momenten 
zorgen waarbij je je soms echt wezen-
loos schrikt. Gebruik als het nodig is 
de kieuwgreep en zorg altijd dat je een 

goede tang 
bij je hebt om 
de vis te kun-
nen onthaken 
want een 
snoek kan de 
streamer soms 
behoorlijk 

diep pakken. Door de enkele haak van de 
meeste streamers is dat gelukkig vrijwel 
nooit een probleem.      Vincent Wiedijk

Stem!
Waterschaps- en
Provinciale Statenverkiezingen

18 maart 2015
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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

Zaterdag 6 december jl. heeft de 
tweede en tevens laatste uitzetting 
van spiegelkarpers in de Oude 
IJssel plaatsgevonden. De vissen 
werden in Laag Keppel bij de brug 
gebracht en daar werden ze allemaal 
gewogen, gemeten en gefotografeerd. 
Vrijwilligers reden met een aanhanger 
en teilen vervolgens een aantal vissen 
naar stuwvak Ulft-Gaanderen en 
Duitse Grens-Ulft. 

In totaal werden er weer 120 karpers 
uitgezet, dit komt neer op ongeveer 
1 karper per hectare. Deze aantallen 
werden gelijkmatig verdeeld over de drie 
stuwvakken.
Zo werden er in stuwvak 1 (Duitse Grens-
Ulft) 10, stuwvak 2 (Ulft-Gaanderen) 35 
en stuwvak 3 (Gaanderen-Doesburg) 85 
karpers uitgezet.

Aangezien het om een pilot gaat zitten 
we erg te springen op terugmeldingen 
van sportvissers! Deze terugmeldingen 
gebruiken wij voor de evaluatie van 
het project richting Waterschap Rijn en 
IJssel. Als dit naar tevredenheid verloopt 
hebben we wat meer kans om in de 
toekomst vaker een dergelijke uitzetting 
te realiseren ook op andere wateren.

Van de uitzetting die in maart 2014 is 
gerealiseerd is al een vis terug gevangen 
van 6 kilo! Deze vis heeft een groei 
doorgemaakt van 4 kilo in 8 maanden tijd, 
dit is natuurlijk erg spectaculair. Dit geeft 
aan dat de Oude IJssel zeker potentie 
heeft voor de vissen om groot te groeien. 
Helaas komen de terugmeldingen tot nu 
toe alleen uit het stuwvak Gaanderen-
Doesburg dus we hopen dit jaar ook 
wat meer terugmeldingen te krijgen uit 

de andere twee stuwvakken. Om dat te 
bereiken hebben we ook een beetje hulp 
nodig van de verenigingen en witvissers 
die vooral in het begin ook karpertjes 
vangen. We doen hierbij dan ook een 
oproep aan de verenigingen om vissers er 
op en attenderen dat ze de spiegelkarpers 
die ze vangen terug melden.

Meldingen van karpers kunnen 
opgestuurd worden naar 
info@hfmiddennederland.nl of gemeld 
worden op de facebookpagina van SKP 
Regio Midden www.facebook.com/pages/
SKP-Regio-Midden 
De facebookpagina is in samenwerking 
met de KSN regio midden opgericht en 
wordt door ons beide beheert.
Terugmeldingen zien we het liefst met 
foto, lengte, gewicht, vangstdatum en 
stuwvak waarin de vis is gevangen. 
Exacte steklocaties zijn voor 
terugmeldingen niet noodzakelijk, die 
kennis kun je dus prima voor jezelf 
houden.

Met vriendelijke groet,
Frank Bosman
Senior Beleidsmedewerker
Hengelsport Federatie Midden Nederland
026-3212045
06-20161000

Terugmeldingen van sportvissers 
bij vangst van spiegelkarpers
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Harrie Jansen, een van onze leden, 
meldde vorig jaar al een bijzondere 
vangst in de vijvers van Sportpark 
Zuid. De invasie van vissoorten 
die eerder nooit in onze omgeving  
voorkwamen is nog niet dermate groot 
dat al deze soorten reeds in de boeken 
zijn opgenomen. Vangsten van exoten, 
meervallen en roofblei worden nu 
steeds meer als normaal ervaren en 
zullen worden opgenomen in de lijsten 
met vissoorten. 

Al deze vissoorten bezitten een eigen 
profiel (DNA) waardoor deze snel 
kunnen worden getraceerd.
In navolging van Harrie Jansen ontvingen 
we van onze zeer gewaardeerde 
vrijwilliger Herman te Lindert een stuk 
uit de Telegraaf dat hieronder verkort is 
samengevat.
In watermonsters kan men dus de 
verschillende DNA eigenschappen 
ontdekken. Huidcellen van de vis  en hun 
uitwerpselen bepalen de soort. Zonder 
te vangen kan dus al worden vastgesteld 
welke soorten er in een bepaald water 
zitten. Inheemse soorten die moeilijk te 
onderscheiden waren kan men nu door 
middel van het profiel, wel met grote 
trefzekerheid onderscheiden.
Soorten als de modderkruiper, de 
knoflookpad en de kamsalamander 
worden zichtbaar en herkenbaar met deze 
methode genaamd: Polymerase Chain 
Reaction. De trefkans van deze PCR is 
dermate hoog dat deze ver boven andere 
waarnemingen staat. De methode is ook 
verreweg de goedkoopste manier waarbij 
de natuurlijke omgeving van de vis niet 
wordt verstoord.
In Nederland is deze manier om 
onderzoek en kennis over amfibieën, 

reptielen en vissen te verzamelen 
ondergebracht bij RAVON. Zij lopen 
met deze onderzoeken wereldwijd 
voorop. Geweldig toch dat ook in 
de onderwaterwereld zaken op deze 
manier kunnen worden onderzocht en 
vastgelegd.
Terug naar de onbekende vis van Harrie 
Jansen in ons Sportpark. Navraag 
bij Sportvisserij Nederland leverde 
geen pasklaar antwoord. Nee, dat 
antwoord kwam een aantal weken later 
van Harrie zelf. Hij zag de vis, van 
Afrikaanse herkomst, zwemmen bij een 
dierenzaak in onze plaats. Dus de vis was 
waarschijnlijk overbodig geworden in 
een tuinvijver of in een aquarium. Dan 
maar uitzetten in een openbare vijver. 
Goed? Neen, natuurlijk niet! 

Vaak worden vissen als men er genoeg 
van heeft, en dat geldt ook voor 
schildpadden, gedumpt. Buiten dat het 
dumpen van dieren niet mag kan het ook 
nog schadelijk zijn voor de bestaande 
visstand in het betrokken water. Dat kan 
vissterfte tot gevolg hebben. Het is dus 
zaak voor ons allen om hier aandacht aan 
te schenken. Heeft men een dergelijke 
waarneming gedaan noteer dat dan voor 
onze vereniging. Liefst natuurlijk met 
naam, kentekennummer of met andere 
gegevens.

Herman, bedankt voor de interessante 
informatie over PCR en ook nog eens 
een extra dankwoord voor het trouw 
bezorgen van de clubbladen in de wijk 
met de meeste leden.

Rare vissen…
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Zoals gebruikelijk hebben we op 30 
december in ons clubhuis weer het 
jaarlijkse klaverjastoernooi gehouden. 
Ondanks afmeldingen vanwege de 
toen heersende griepgolf kwamen toch 
20 personen aan de tafels om deel te 
nemen aan dit evenement. 

Dus een zeer goede opkomst mede 
door enkele invallende spelers. Het 
eindejaarsevenement wordt natuurlijk 
lekker begonnen met diverse tractaties. 

Er werd om 11.00 uur begonnen met 5 
tafels. Traditionele lotingen d.m.v. Oost/
West en Noord/Zuid bepaalden welke 
deelnemers aan welke tafel aan elkander 
werden gekoppeld. Daar kan dus nooit 
wat mis mee zijn.
Het was een zeer geslaagde en gezellige 
dag die in vijf ronden werd gespeeld.
Helaas was er geen fotograaf aanwezig 
zodat de uiteindelijke winnaar niet kan 
worden afgebeeld. Deze winnaar was Co 
van Dooren met 8.669 punten. Natuurlijk 
waren er meer winnaars die iets mochten 
kiezen van de prijzentafel, beschikbaar 
gesteld door de vereniging
Een leuk toernooi dat zeker voor 
herhaling vatbaar is ook al omdat het 
aantal deelnemers op een stabiel nivo 
blijft.

Klaverjas-
toernooi 

2014

Themafeesten
Restaurant
Diner-Café
Zalen
Catering
Zakelijk

Dorpsstraat 11-13 Halle
Tel. 0314-631234www.nijhofhalle.nl

www.nijhofhalle.nl

www.nijhofhalle.nl

Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

Houtkampstraat 62,
7001 EC Doetinchem

Tel.: 0314-326210
E-mail: info@dumphuis.nl

Havenstraat 136, 7005 AG Doetinchem
T: -31 (0) 314 393616

E: info@robbesselinkvanderwoude.nl
I: www.robbesselinkvanderwoude.nl

Havenstraat 136, 7005 AG Doetinchem
T: -31 (0) 314 393616

E: info@robbesselinkvanderwoude.nl
I: www.robbesselinkvanderwoude.nl
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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

3131

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 323841
www.otohendriks.nl

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 390011

www.autodoetinchem.nl

Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251

René Hermans
Mobiel 06 - 55977094

Spoorstraat 17, 7003 DX Doetinchem
Telefoon 0314 - 345682     Fax 0314 - 354968
E-mail: voegersbedrijfdoetinchem@kpnmail.nl

Voegersbedrijf
‘Doetinchem’



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


