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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
Terugblik op de 
Jaarvergadering
Pagina 9 t/m 13

Achterhoekse Wandel-
4daagse

Pagina 15
Vissen in Oss

Pagina 17
Uitzetten voorns in Zuid

Pagina 27
Combinatietocht

Wrak en Makreelvissen

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: Vincent Wiedijk
Tel.: 0314-333873

Penningmeester:
Henk ten Broeke
Tel. 0314-342749 of 06-52006929
e-mail: broe0858@planet.nl
2e Penningmeester: Nico Visser 
Tel.: 0314-341214

Ledenadministratie:
Henk ten Broeke - Nico Visser

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

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. 0314-640801 

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



De jaarvergadering zit 
er op. De leden die er 
waren, waren getuige 

van het feit dat we 
het ook in 2012 goed 
hebben gedaan. Zelf 
kijk ik ook meer dan 
tevreden terug. Echt 
moeilijke momenten 

waren er nauwelijks. En 
het is nog immer zo dat 
waar er gewerkt wordt 

er ook fouten worden gemaakt. 
Meestal zijn die fouten te wijten aan 
communicatie en onduidelijkheden. 

Belangrijk onderdeel in een 
bestuur is het kunnen werken in 
teamverband. Niet alleen kijken 

naar wat doet een ander maar 
een ander activeren tot een goede 
samenwerking. Dit jaar gaan we 
dus verder met een nieuw team 
waarbij de verwachtingen hoog 

gespannen zijn. Nico, Vincent en  
Henk kwamen achtereenvolgend in 
de plaatsen voor 2e penningmeester, 

2e secretaris en beheerder 
botenligplaats. Taken die er 

misschien voor een leek makkelijk 
uitzien maar dat blijkt in de praktijk 

niet het geval. 
Henk ten Broeke neem vanaf de 

Jaarvergadering de taak over van 
Hennie Weeber met de kanttekening 

dat hij eerst op 29 maart een knie-
ingreep krijgt waarbij de knie wordt 

vervangen door een kunstknie. 
Inmiddels is de ingreep achter 

de rug en doordat hij nog niet in 
zijn normale arbeidsproces kan 

functioneren is er misschien wat 
tijd voor de overname met daaraan 

gekoppeld de software.
Nico gaat daar ook bij 

assisteren en Vincent 
gaat ondersteunend 
werken als 2e secretaris 
en andere voorkomende 
werkzaamheden. Henk 
Derksen kent de klappen 
van de zweep al een 
beetje maar moet zeilen 
bijzetten voor wat de 
herstructurering van het 
sleutelplan betreft. Het 
gehele administratieve 

plaatje van de botenplaats moet 
verbeteren. Een taak die hij samen 
doet met Gerrie Hubers . Daarnaast 
is natuurlijk het onderhoud van het 
terrein dat het hele jaar doorgaat.
Henk heeft goede ideeën hoe 
het allemaal zou moeten. Samen 
hebben ze al een inventarisatie 
gemaakt welk gereedschap zij 
nodig hebben.
Vooruitkijkend moet ik concluderen 
dat we een enthousiaste groep 
krijgen en dat geeft ook vertrouwen 
voor de toekomst. Blijft dat we 
moeten leren om te kijken naar de 
positieve punten en de negatieve 
punten positief benaderen om snelle 
oplossingen te kunnen vinden 
indien nodig.
Achterafkijkend hebben we toch 
met zijn allen een mooi resultaat 
bereikt zowel bij het clubgebouw, 
de omschakeling naar digitale 
hulpmiddelen, en het fi nanciële 
plaatje.
Zelf heb ik wat ideeën over hoe we 
zo snel mogelijk weer een hecht 
team kunnen krijgen. Kom hier nog 
een keer op terug.
Goede vangst
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Ondanks de voetbalontmoeting 
tussen Nederland en Roemenië was 
de opkomst maar 2 personen minder 
dan vorig jaar. Ruim 31 leden waren 
aanwezig die deze avond gebruikten 
om nadere informatie te ontvangen. 
Jos Dulos van de jeugdcommissie 
had zich tevoren afgemeld wegens 
verplichtingen elders. Het merendeel 
van de avond bestond uit afscheid 
nemen van enkele bestuurders en 
enkele commissie leden. 

Maar er was uiteraard meer nieuws te 
melden. De voorzitter prees alle leden 
met het voortreffelijke werk dat er was 
verzet door o.a. Harrie Nieling en de 
bouwcommissie. Ook het fi nanciële 
verslag, de begroting en het verslag van 
de secretaris was weer als vanouds. Een 
kerngezonde vereniging op fi nancieel  
gebied ondanks alle investeringen. Het 
enige wat wel eens heeft ontbroken was 
het aanbod timmerlieden. Helaas hadden  
zich daar te weinig leden voor opgegeven.
Zoals gezegd werd er afscheid genomen 
van Henk Horst, Hennie Weeber, Hans 

Bruggink was niet aanwezig . Zij allen 
kregen een enveloppe en tevens was er 
voor Annie de echtgenote van Hennie een 
bos bloemen. Ook enkele commissieleden 
stopten te weten Willie Keuben en Willie 
te Grotenhuis. Zij ontvingen tevens een 
enveloppe.
De vergadering kreeg ook inzicht in 
de verdergaande ontwikkeling van de 
vijvers op zuid, de huurovereenkomsten, 
het Recht van Opstal, de verzekeringen 
en het beleidsplan. Daarnaast kwamen 
aan bod de reeds ontvangen en nog te 
ontvangen subsidies. Het onderverhuren 
aan verenigingen t.b.v. vergaderingen en 
voorlichtingen.
Verder werd er vooruit gekeken naar 
het onderhoud van de loodsen voor de 
motoren etc. De situatie is momenteel 
nog redelijk maar op termijn zal er toch 
gekeken moeten worden naar de daken en 
het binnengedeelte (o.a. de kastjes).
Het bestuur bracht een idee naar voren 
die goed werd ontvangen door de 
Jaarvergadering. De ligplaatsen gaan 
m.i.v. 2014 met 5 euro omhoog. In 
2015 wederom een verhoging van 5 

Terugblik op de 
Jaarvergadering
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euro. De vereniging zelf verdubbeld die 
bedragen. Bij de huidige bezetting van 
de ligplaatsen bedraagt die reservering 
in 2014 115x5= 575 euro + 575 euro 
(vereniging) =1150 euro. In 2015 is 
de reservering dan al omhoog gegaan 
naar 2300 euro. Dit is dan nog niet het 
gewenste bedrag maar kan aangeven dat 
we op die manier er toch binnen enkele 
jaren uitkomen. Vooruitlopend op de 
offerte zou men kunnen stellen dat de 
vereniging tijdelijk extra geld overhevelt 
naar de botenligplaats. Het extra geld om 
de reservering te kunnen doen moet in de 
daaropvolgende jaren terugvloeien in de 
verenigingskas. Dat is dus jaarlijks 115 
x 10 is zegge 1150 euro. In ieder geval 
gaan we deze mogelijkheid gebruiken, 
nader uitwerken en mogelijkheden 
onderzoeken.
De kascommissie prees onze 
penningmeester met zijn bijdrage 
in het geheel. Piet Klein 
prees het gehele 
bestuur 

Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl

De ‘oude’ en nieuwe terreinbeheerder

Het secretariaat duo vanaf 2013

De twee opvolgers bij fi nanciën
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Omdat deze organisatie het clubhuis 
gebruikt voor haar bestuurs- en 
sectiehoofdenvergaderingen is hun 
verzocht een artikel te schrijven over 
deze organisatie. 

Het ontstaan
April 2005, er wordt iemand afgewezen 
voor de Nijmeegse 4 Daagse. Hevig 
geëmotioneerd wordt er over gesproken 
met vrienden. Resultaat, wat ze in 
Nijmegen kunnen “dat kunne wie toch 
ook in den Achterhook”. Het idee was 
geboren, nu nog de uitvoering. Er werd 
door de oprichters rondgekeken in eigen 
vriendenkringen met als resultaat dat er 
tijdens de eerste bijeenkomst (in zaal 
Kets) zo’n dertig personen bijeen waren. 
Belangrijkste vraag die avond, wie wil 
ons helpen en wat zou je dan willen 
(moeten) doen om in augustus de 1e 
Achterhoekse Wandel4daagse te starten.
Zelf werd ik die avond, omdat ik enige 

ervaring heb met computers, aangewezen 
om samen met een secretaris het 
startburo op te zetten. Via de functie van 
Routecommissaris (4 jaar) ben ik in 2012  
benoemd als secretaris.

De start
Met hulp van de Nederlandse Wandel 
Bond, regio Gelderland, konden we 
beschikken over een aantal computers 
waar we een netwerk van konden 
samenstellen t.b.v. elektronische 
registratie. De NWB was zelf sceptisch, 
als je vijfhonderd deelnemers haalt mag 
je blij zijn. Er werden routes uitgezet 
waarbij de natuur de grote drijfveer was, 
op afstand werd niet zo nauwkeurig 
gelet. Horecabedrijven werden benaderd 
om beschikbaar te zijn als rustplaats. 
Sponsoren werden gezocht en gelukkig 
gevonden. De Gemeenten Doetinchem, 
Bronckhorst, Montferland, Zevenaar en 
Oude IJsselstreek droegen een positief 
steentje bij. Uren werd er vergaderd, 
hoe regelen we alles, hoe bemannen we 
de route-uitzetters, verkeerregelaars, 
controleurs en verzorgingsposten. Voor de 
medische verzorging konden we gelukkig 
terugvallen op het Ned. Rode Kruis, met 
name op de portefeuillehouder die ook 
de Nijmeegse 4 daagse deed. Groot was 
onze vreugde dat er ruim 1400 deelnemers 
waren.
Natuurlijk moest ook het nodige materiaal 
verzameld worden, richtingsborden, 
informatieborden, verkeersborden, mobile 
toiletten enz.
Vanaf het 2e jaar wordt de inschrijving 
nagenoeg geheel automatisch verzorgd 
met heel veel steun van het ICT-bedrijf 
Passoft. De web-site en het elektronische  
inschrijfprogramma  is door hun 

Achterhoekse 
Wandel4daagse, AW4d

De oprichters: Rob v/d Wal, Rob Derksen, en 
Wim Bruggink
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- 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

11

ontworpen en wordt voortreffelijk 
beheerd. 

De Start/ en fi nishlocatie
Begonnen werd in de oude Veemarkthal 
die we helaas na enige jaren moesten 
verlaten. Door sluiting en afbraak 
moesten we verhuizen naar de 
toenmalige Tennishal, dus weer routes 
en werkwijzen aanpassen. Als snel 
bleek deze hal geen geschikte keuze 
was , te weinig parkeerruimte dus werd 
er in de wijk geparkeerd wat heel veel 
geïrriteerde wijkbewoners opleverde. 
Onze grootste wens, starten en fi nishen 
in het centrum van Doetinchem 
kwam weer in beeld. Eerst alleen het 
Simonsplein met opstelling van enkele 
werkunits en gebruikmaking van een 
kantoorruimte boven Grand café De 
Bank. Met name het mogen gebruiken 
van de Catharinakerk als centrum 
van al onze activiteiten, werkruimte 
voor de Rode Kruis-hoofdpost, een 
massageruimte, een verzorgingsruimte 
voor al onze vrijwilligers, opslag en 
werkruimte voor de routecommissie, 
een werkruimte voor het startburo bij 
de inschrijving, dagelijkse controle en 
uitreiking van de verdiende medailles, 
op de laatste dag, deed ons besluiten 
voortaan het centrum te blijven 
gebruiken. Wel moesten de routes weer 
worden aangepast.

Het tijdstip
Bij de NWB was er alleen ruimtein 
augustus  in de wandelagenda. 
Onze grootste wens was echter het 
evenement voor de Nijmeegse te mogen 
organiseren, onze AW4d  een ideale 
vierdaagse als mogelijke voorbereiding 
op. Na veel wikken en wegen maakten 
we dan de overstap naar de KNBLO, 
de grootste wandelorganisatie van 
Nederland. (op dit moment zijn er 
gelukkig vergaande fusieplannen tussen 
beide organisaties).

Bij de opening van de 6e AW4d was een 
delegatie van de KNBLO aanwezig. 
Ons verzoek om de overstap naar het 
Hemelvaartweekend te mogen maken, 
zij het nog met de nodige spanningen,  
werd gehonoreerd. Dus was de werkdruk 
weer extreem hoog. In korte tijd, eind 
augustus tot begin mei van het volgende 
jaar, moest alles gereorganiseerd worden.
De verplaatsing blijkt een goede greep te 
zijn geweest. De natuur is in het voorjaar 
veel malen uitbundiger dan in augustus, 
vooral het veel verdere uitzicht over onze 
mooie Achterhoek. De vele positieve 
reacties van de wandelaars bevestigen 
dat alleen maar.

De vrijwilligers
Dankzij onze vele vrijwilligers, 
inmiddels zo’n ruim zestig, is het 
mogelijk dit evenement jaarlijks te 
organiseren. Zo hebben we een 4-tal 
mensen die de dagelijkse leiding hebben 
(bestuur), zij worden aangevuld met 2 
adviseurs, een marsleider, hoofd opbouw 
start/fi nishlocatie, hoofd startburo, hoofd 
routecommissie, hoofd verzorging/
logistiek  en een ceremoniemeester. 
Zij worden bijgestaan door de andere 
vrijwilligers. Allen met een vaste 
taakomschrijving.
Het hoofdstuk verkeersveiligheid 
wordt technisch ondersteund door de 
fi rma Keiser Verkeerstechniek.(verk
eersborden, afzethekken e.d.) terwijl 
de verkeersregelaars voor het grootste 

Mensen genieten in de Achterhoek
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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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deel wordt ingehuurd bij de Stichting 
Verkeersregelaars Oude IJsselstreek. 
Tenslotte de medische verzorging, die ligt 
in handen van het Ned. Rode Kruis en 
wordt aangestuurd door hun projectleider 
grote evenementen.
Mocht u vanwege dit artikel belangstel-
ling hebben om bij het korps vrijwilligers 
aan te sluiten, dan geef ik u graag nadere 
informatie. Natuurlijk kunt u ook de 
web-site www.aw4d.nl bezoeken.
Piet Klein, secretaris.
0314-333217 of info@aw4d.nl

Mijn naam is Joke Smeitink-
Mulleman en mijn vader is lang 
geleden voorzitter geweest van jullie 
vereniging. Helaas is mijn vader al in 
1969 overleden ( ik was toen 7 jaar), 
nadien is er een boothuis naar hem 
vernoemd.
Ik heb hier een paar foto’s van, de 
naam was Mulleman Steiger.
Als jullie dit bord ( was denk ik van 
metaal en ik weet niet of deze er nog 
is ) wegdoen of krantenartikelen of 
eventuele oude foto’s ( ik denk uit de 
jaren 1960-1969 ) waar mijn vader op 
zou kunnen staan hebben , mag ik die 
dan kopiëren of na laten maken?
 
Met vriendelijke groet, Joke Smeitink

Oproep aan onze leden
Nawoord redactie
Inmiddels is bekend dat het metalen 
geheel van het Mulleman steiger weg 
is helaas. 
Je ziet maar weer dat je ook wel eens 
te vroeg wat afvoert. 

Daarom hopen wij van de redactie dat 
indien u foto’s en/of krante-artikelen 
van destijds in u bezit heeft deze 
(tijdelijk) beschikbaar wilt stellen.

Ton van Aalst is in deze tussenpersoon.
Tel. 0314330227

Adres: Sikkeldreef 205
7006 KW Doetinchem
Mail: ton.van.aalst@upcmail.nl  

DISCOUNT
WONINGTEXTIEL
Tapijt - Vinyl - Laminaat

Gordijnen Binnen 
Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
Doetinchem

Tel. 0314 - 334095

De opening 2012 op Simonsplein
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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

Onder erbarmelijke omstandigheden 
vond op zaterdag 24 maart deze 
ontmoeting plaats. Met een harde 
oostelijke wind en een gevoels-
temperatuur van tussen de -12 en 
-15 graden was het vissen bijna 
onmogelijk. 
Wij waren met 15 personen toch aan 
de rit naar Oss begonnen. In de auto 
was de temperatuur goed en hadden 
we geen last van de wind. In Oss 
aangekomen stonden de mensen ons 
al op te wachten en werd er een kop 
koffi e en een broodje genuttigd. Theo 
Hartogs, de wedstrijdleider van hsv Ons 
Genoegen, had ons een geweldige stek 
in het vooruitzicht gesteld. De stek was 
een geweldig mooie dooie arm aan de 
Maas. Omdat de lokatie plaats bied aan 
zo’n 20 hengelaars voor een wedstrijd 
werd er gekozen om koppel te vissen. Om 
09.00 uur begonnen we in de ijzige kou. 
De oogjes van de feeder waren al snel 
bevroren hetgeen weer voor de nodige 
problemen zorgde. Lijnbreuk en weg 
korfje was het gevolg. Veel deelnemers 
gebruikten  tussendoor een wandeling 
om aan te warmen. Al snel bleek ook 
dat de vis het weer ook te slecht vond 
en helemaal geen belangstelling in het 

aangeboden aas had.
Tegen 11.00 uur stopten de eerste 
koppels hetgeen zich vanaf toen 
regelmatig herhaalde. Tegen de klok 
van 11.30 uur werd besloten te stoppen 
als men daarna direct terecht kon in 
het verenigingsgebouw. En kijk dan is 
een mobieltje werkelijk een reddend 
communicatiemiddel. De dienstdoenden 
van het gebouw werden bereikt en de 
soepen broodjes waren ook eerder dan 
afgesproken op lokatie.
Lekker warm met een kop soep wat 
uitwisselingen en een slotwoord 
van beide voorzitters. Even na drie 
verlieten we Oss om terug te keren 
naar Doetinchem. Vroeg thuis van een 
zeer koude dag die voor menigeen na 
het weekend een fl inke verkoudheid 
betekende. 

In september komen onze vrienden uit 
Oss hier vissen. Hopelijk is het dan niet 
veel te warm want dat kan natuurlijk ook.
De derde zaterdag in maart was net als 
geheel maart een veel en veel te koude 
periode. Vorig jaar in dezelfde periode 
was het een geweldig weer met een 
temperatuur van 20 graden. Ruim 30 
graden verschil met dit jaar.  

Vissen in Oss
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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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In de maand maart zijn wij overgegaan 
tot het uitzetten opnieuw van vis in 
onze mooie vijvers op Sportpark 
Zuid. Nadat er vorig jaar een 650-tal 
kruiskarpers zijn uitgezet was het nu 
de beurt aan een 2500-tal blankvoorns. 

De voorns varieerden van 10 tot wel 
30 cm en er zaten ook nog wat kleinere 
kruiskarpetjes tussen. Leuk spul om op 
te vissen dus, nu maar hopen dat we ze 
ook vangen tijdens de wedstrijdjes. De 
uitgezette vis kwam ook dit jaar weer 
uit België. De fi rma VandePut moest 
ook deze keer 250 km rijden om de vis 
te brengen.  Zo is er dus de afgelopen 
twee jaar voor ongeveer 2000 euro aan 

vis uitgezet hetgeen moet bijdragen aan 
een goede vispopulatie in de vijvers. 
Het bestuur is in overleg duidelijk 
voorstander van om voorlopig geen 
vis meer uit te zetten en te kijken naar 
de resultaten in 2013 en 2014 om. 
Afhankelijk daarvan zal er een besluit 
worden genomen. Het groenbeleid dwz 
de waterplanten worden vroegtijdig 
gemaaid zodat jullie daar met de 
wedstrijdjes geen last van hebben.
Hopelijk  worden de vangsten op deze 
manier wat beter. Als de vangsten beter 
worden zal ook de animo weer omhoog 
gaan hetgeen ook de bedoeling was. 
Succes voor alle deelnemers!
       De redactie

Uitzetten van blankvoorns in 
vijver Sportpark Zuid
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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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Op uitnodiging van Sportvisserij 
Nederland zijn de voorzitter en de 
penningmeester naar de opening 
geweest van de Visma 2013. In die 
opening werd uitleg gegeven van de 
laatste stand van zaken en vooruit 
gekeken naar de toekomst. 

Sportvisserij Nederland is op vele 
fronten aktief voor de leden. Een 
bestuur kan altijd een beroep doen 
op ondersteuning op welk gebied 
dan ook. En hoewel onze bestuurders 
goede kontakten wisten te leggen 
kregen ze ook nog een paar uurtjes 
de tijd om de beurs te bezichtigen. En 
ook daar werden er nieuwe afspraken 
gemaakt voor de toekomst in de vorm 
van voorlichtingsavonden.

Ook konden enkele vrijwilligers de 
beurs bezoeken. Zij hadden een vrij 
entreekaartje bezorgd door Hans te 
Kloeze ons welbekend.

Visma 2013
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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
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Het clubgebouw staat er en is 
bijna af. Natuurlijk danken we de 
gemeente Doetinchem maar ook 
Sportvisserij Nederland voor hun 
bijdrage in de vorm van subsidie. 

Zoals al eerder vermeld gaf de 
gemeente een subsidie van 5.000 
euro en Sportvisserij Nederland 
deed daar nog eens 10.000 euro 
bij. Geweldig toch in deze tijd? We 
hebben dan ook een aantal foto’s 
gemaakt van het gebouw met de 
vlag van Sportvisserij Nederland 
er op. Ook hebben we het door hun 
toegezonden bord naast de ingang 
van het nieuwe gedeelte geplaatst.
Bij deze willen we als redactie de 
beide overheden danken voor hun 
bijdrage in deze.

Met dank aan…
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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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Sinds de Jaarvergadering staat het beleidsplan weer volop in de picture. 
Er is een werkgroep geformeerd in de vorm van Gerhard Grob, Vincent 

Wiedijk, Nico Visser en Ton van Aalst. 

Zoals we allen weten zouden we dit 
jaar graag beide deuren vervangen 
d.w.z. de voordeur en de toiletdeur. 
Oud eruit en nieuw er in! 
De beide deuren met kozijnen zijn 
al besteld. 

Hopelijk melden zich nu enkele 
nieuwe kandidaten die hulp willen 
en kunnen bieden. Als je wat voelt 
voor onze leuke vereniging schroom 
dan niet maar geef je op bij Harrie 
Nieling of een van de bestuursleden.
Overigens geldt dit ook voor het 
nieuwe keukentje dat we willen 
plaatsen. Wat timmerwerk en wat 
tegelwerk tegen de muren, een 
aanrechtblad en een afzuiginstallatie. 
Lijkt niet veel maar zou ook dit 

Oproep voor hulp

Getracht wordt om via het NOV 
en met behulp van Jore Bron (van 
IJsselkring) zover te gaan dat we 
mee gaan doen om een certifi caat. 
Dit certifi caat gaat er van uit dat u lid 
bent van een vereniging waar alles 
,,goed geregeld’’ is. Goed geregeld is 
er voor het bestuur, de vrijwilligers 
en de leden. Goed geregeld is 
veelomvattend. We komen hier later 
op terug.  

Beleidsplan

Keuken en deuren

jaar moeten gebeuren. Ook voor 
deze hulp graag kontakt met Harrie 
Nieling of een van de bestuursleden.
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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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Verzending Flyers Jeugd
Alle jeugdleden hebben in de 
voorbijgaande periode een enveloppe 
in huis ontvangen van Federatie 
Midden Nederland. In die brief zaten 
drie fl yers over de jeugdevenementen 
dit jaar.
 
Samen met onze vereniging is het idee 
ontstaan om regionaal meer jeugd 
te betrekken bij deze evenementen. 
Hopelijk resulteert dit ook in een grote 
groep deelnemers. Kosten noch moeite 
zijn gespaard om jullie aandacht te 
trekken. De evenementen weer op 
een hoger nivo te tillen valt niet mee. 
Toch denken we met een groot aantal 
mensen dat dit kans van slagen moet 
hebben. Dus wat let jullie om je op te 
geven voor bij voorbeeld alle drie de 
evenementen. Laat je gezicht zien en als 
er in de enveloppe niets van jouw visserij 
inzit vraag dan naar alternatieven. Laat 
dus als je niet komt wat van je horen. 
Welke interesse heb je wel? Zie je meer 
iets in een federatief georganiseerd 

karperevenement of juist roofvis. 
Zonder jullie inbreng is het nauwelijks 
mogelijk om een goede weg in te 
slaan. Dit jaar proberen we dat met de 
feederwedstrijd.
Naast al het werk dat door federatie 
Midden Nederland is verzet zijn er 
ook vele werkzaamheden verricht door 
onze club. Het vouwen van de fl yers 
en het insteken in de enveloppen is 
in ons clubgebouw gedaan door een 
groep enthousiastelingen. De fl yers 
zijn ontworpen door ons bestuurslid 
Vincent Wiedijk.
Geweldige inzet dus van het bestuur 
van De Rietvoorn Doetinchem , onze 
vereniging,  waarvan acte. Mocht je 
echter alleen willen vissen of alleen 
aan de verenigingsevenementen willen 
deelnemen is dat natuurlijk ook goed. 
Maar indien je verder wilt en eens 
wilt kijken hoever je in Nederland 
op wedstrijdgebied kunt komen is dit 
natuurlijk een ideale manier om dat uit 
te testen.
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Het is bijna traditie aan 
het worden, dat wij elk 
jaar weer iets “nieuws” 
willen aanbieden in het 
jaarprogramma van de 
zeeviscommissie, dus 
gaan we dit ook dit jaar 
weer doen. 

Nu gaan we wel vaker 
wrakvissen en ook gaan 
meerdere van ons, al dan niet 
in clubverband, makreelvissen. 
Echter gaan wij middels een 
combinatietocht op 29 juni 
deze visserijen in een tocht samensmeden. 
Het zal dus zo zijn dat wij beginnen met 
wrakvissen, en in de loop van de dag 
overschakelen naar de makrelen. En dit 
zal gebeuren met een voor de meesten 
nieuwe boot (althans in 
clubregie), namelijk de 
“Nieuwediep” van schipper 
Cees Pronk. Deze boot 
vertrek vanuit Den Helder.
De “Nieuwediep” biedt 
plaats aan 12 vissers, dus wees er snel 
bij voor deze spannende dag. Indien wij 
de boot vol kunnen maken met “eigen” 
deelnemers, dan kunnen wij deze tocht 
realiseren voor een best aantrekkelijke 
prijs van € 72,50 p.p. Mocht je aas willen 
hebben voor het wrakvissen, dan kost 
dat € 11,- per portie pieren (plm. 3 ons). 
Verder moet je rekenen op +/- € 25,- aan 
transportkosten.
Aanmelden kan zoals jullie gewend zijn 
bij Ivan, 06-46182862 of mariaenivan@
live.nl, betalingen kunnen zoals 

beschreven in de website rubriek Vissen 
“betalingen” bij Erwin. En mocht je 
iets qua materiaal lood/shads/pilkers 
nodig hebben, dan kan je daarvoor 
bij Ben terecht, graag vooraf bij grote 
bestellingen, want Ben zal slechts een 
hanteerbaar hoeveelheid materiaal bij 
zich hebben voor de verkoop aanboord. 

Voor materiaalbestellingen zie de 
volgende pagina!

Wij gaan ervan uit dat dit weer een 
gezellige dag zal worden, met hopelijk 
genoeg vis voor iedereen, schipper Cees 
zal daar in ieder geval zijn best voor 
doen, want voor Cees is de visdag niet 
geslaagd voordat al zijn klanten tevreden 
van boord gaan.

                        Ivan, namens 
              de zeeviscommissie

Combinatietocht Wrak-Makreel 
met de ‘Nieuwediep’
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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
29

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

Tegenwoordig kunnen wij onze zeevissers 
materiaal aanbieden voor het wrakvissen 
tegen zeer gunstige prijzen, zie hieronder: 
Lood, normaal of anker, tot 200 gram, 
€ 1.- per stuk 
Lood, normaal of anker, 
tot 350 gram, € 1.50 per 
stuk 
Shads, compleet 
gemonteerd, 80/110/150 
gram, € 2.50 per stuk 
Pilkers gemonteerd, 
haring 80 gram € 1.50, 
Torpedo 250 gram € 2.- 
Paternosters, zelf 
gemaakt, € 1.50 per stuk 

Dit alles te verkrijgen 
bij Ben Vierwind . 
Pr. Beatrixstraat 81 te 
Didam of vraag erna bij 

Ivan Larsen of Erwin Bischoff. 

Tip: bestel voor een tocht bij Ben ! 
Voor contact Tel.0316-223845 of 
b.vierwind@hotmail.com

Goedkoop Zeevissersmateriaal
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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


