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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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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: Vacature!!
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: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: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) € 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: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: 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
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



Na een geslaagde in-
greep in het Slingeland 

ziekenhuis te Doetin-
chem ben ik vrij snel 

hersteld. Mijn werk 
kon ik weer oppakken 

rond de bestuursverga-
dering in april. Op een 
enkele uitzondering na 
heb ik niet veel hoeven 

te missen. De over-
name van taken bin-

nen het bestuur verliep gladjes en 
werd goed verdeeld. 

En zo hoort het ook. Als er ie-
mand om wat voor reden dan ook 
tijdelijk uit de roulatie is moeten 

anderen het werk oppakken. 
Daarin zijn wij als vereniging 

een goed voorbeeld voor som-
mige andere verenigingen die dan 
ineens met de handen in het haar 
zitten. Wij niet, het werk werd en 

is verdeeld en nu kunnen we de 
draad verder weer met z’n allen 

oppakken. 
Oh nee, er is toch weer een kink 

in de kabel gekomen. 
Onze penningmeester stopt er op 

korte termijn mee. Verderop in dit 
clubblad kunt u lezen over het hoe 

en waarom. Zitten we daar mee? 
Allicht zitten we daar mee, maar 

ook nu blijven we optimistisch 
over het vinden van een nieuwe 

kandidaat. 
De leden hebben het bestuur nog 

nooit in de steek gelaten en zullen 
dat nu ook niet doen. Het seizoen 

nadert en inmiddels hebben  er 
ook al weer diverse activiteiten 

plaatsgevonden. 

Met name activiteiten 
voor de jeugd, maar er is 
ook al gevist in Oss en er 
zijn al wat wedstrijdjes 
geweest.
Al die activiteiten kun-
nen alleen maar plaats-
vinden als we voldoende 
vrijwilligers hebben. Zij 
zijn de harde kern van de 
vereniging en verdienen 
een pluim daarvoor. Zij 

dragen hun steentje bij aan de uit-
straling die we nodig hebben. Al 
die activiteiten bepalen het gezicht 
van de hengelsport en dat is een 
belangrijk gegeven. Naast promo-
tionele activiteiten worden er les-
sen gegeven aan steeds meer toe-
komstige hengelaartjes. Ook daar 
hebben we kansen, kansen om 
nog meer jeugd te betrekken bij de 
hengelsport in het algemeen.
De oudere jeugd tot 18 jaar wordt 
niet vergeten. Ook zij hebben een 
leuk programma voor de boeg. 
Een programma dat er hopelijk 
voor zorgt dat we ze  langer voor 
de vereniging en de hengelsport 
kunnen behouden. Uit deze groep 
komen straks misschien weer de 
nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen 
vanuit hun eigen ervaring meeden-
ken over het programma waar de 
jongste groep straks weer van kan 
profiteren.

Rest mij om mijn medebestuurders 
te danken voor hun inzet 
gedurende mijn afwezigheid.
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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

Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

7 dagen geopend

5 
Ton van Aalst

Van de 
voorzitter
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Op maandagavond 14 april was er 
weer de traditionele inschrijfavond 
voor de vislessen en de wedstrijden 
voor  jongste jeugd. Bijna veertig 
kinderen waren hiervoor samen 
met hun vader of moeder en 
sommigen met een broertje of 
zusje naar ons clubhuis gekomen, 
waardoor de ruimte bijna te klein 
was. 

Nadat er nog een aantal 
formulieren voor deelname aan de 
jeugdactiviteiten waren ingevuld 
werd door Erwin de Roode uitleg 

gegeven over de gang  van zaken het 
komende jaar.
Erg leuk is dat er zich dit jaar ook een 
aantal meisjes bij de groep beginners 
hebben opgegeven.
Met behulp van een PowerPoint-
presentatie werden de mensen van 
de jeugdcommissie die de vislessen 
zullen gaan geven voorgesteld. Het 
programma werd doorgenomen 
en er werden vragen gesteld over 
afbeeldingen van enkele vissen. Verder 
werd aan de aanwezigen getoond 
welke spulletjes de kinderen minimaal 
nodig hebben. De laptop die deze 

presentatie naar de beamer stuurde 
werd bekwaam bediend door Erwin’s  
dochter Amber.
Na de presentatie werd er weer bingo 
gespeeld. En na een korte pauze 
waarin door de kinderen een blikje 
frisdrank en een zakje chips werd 
genuttigd  volgde nog een afsluitend 

tweede rondje bingo. 
De organisatie werd daarbij verrast 
door een onverwacht groot aantal 
gelijktijdige bingo’s waardoor er niet 
voldoende prijzen voorhanden waren. 
Er  werd besloten om niet te gaan 
loten maar dat de betrokken kinderen 
dezelfde prijs bij de eerste visles 
op 12 mei zullen ontvangen. Alle 
aanwezige kinderen gingen overigens 
met een prijsje naar huis: een mooie 
dobber, een hakensteker en een zak 
met  lokvoer, allemaal beschikbaar 
gesteld door onze jeugdsponsor 
CarpCompany.   

Drukbezochte jeugd 
inschrijfavond tot 14 jaar
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Verzekeringen - Hypotheken - Pensioenen
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Het begon goed dit jaar met de jeugd. 
Tijdens de inschrijvingen voor de vis-
lessen en de bingo waren er heel veel 
jeugdleden aanwezig. Dit hebben we 
mede te danken aan de goede jaren van 
de jeugdcommissie onder leiding van 
Maarten en Jos. De nieuwe mensen 
Erwin en Vincent vallen hopelijk net zo 
goed in de smaak bij de jeugdleden. 

Een grote opkomst, vergezeld van vele 
ouders, motiveert en stimuleert onze 
vrijwilligers natuurlijk enorm. De flinke 
aanwas van jeugd moet door meerdere 
vrijwilligers worden begeleid. Enkelen 
hebben zich hiervoor al opgegeven maar 
voor met name voor de zgn. “droge” 
vislessen kunnen we nog best wat hulp 
gebruiken. En wat is er mooier dan de 
glimlach en het plezier van de deelne-
mertjes? Daar alleen al voor zou je het 
moeten doen. Ook de huidige vrijwilli-
gers die de droge vislessen geven zouden 
hun kennis graag overdragen aan nieuwe 
gemotiveerde vrijwilligers, waarmee een 
gezonde toekomst voor de jeugd bij onze 
vereniging kan worden gecontinueerd.
U leest het, de vereniging blijft actief. 
Met ingang van dit jaar wordt ook voor 
de oudere jeugd tot 18 jaar veel onder-
nomen. Jos en Maarten doen dat met 
veel elan en zijn gekomen met frisse en 
uitdagende ideeën voor deze groep. Ook 
van de jeugd zelf wordt verwacht dat ze 
komen met voorstellen. De eerste aftrap 
was op 5 april met vliegvissen, zie het 
volgende artikel.
Via het sportstimuleringsproject “Kies je 
sport” van de gemeente Doetinchem voor 
scholieren uit groep 5 en 6 hebben zich 
16 jongens en meisjes opgegeven voor 
een kennismaking met “vissen” bij De 
Rietvoorn. Dat is in verhouding meer dan 
de opgave bij welke andere tak van sport 

dan ook. Daarbij moet eerlijkheidshalve 
wel vermeld worden dat alleen het vis-
sen naast nog een andere sport gekozen 
mocht worden. De beknopte vislessen 
voor deze groep worden gegeven op een 
woensdag- en zaterdagmiddag in mei.
De vereniging draait geweldig, het aantal 
jeugdleden neemt alleen maar toe. Wat 
wil je nog meer? Er hebben zich meer 
dan 20 jeugdigen opgegeven voor het 
brevet A dus zeg maar voor de allereerste 
lessen.
Wat het bestuur graag zou willen komt 
in het bovenstaande duidelijk naar voren. 
Graag een uitbreiding van de groep vrij-
willigers voor de jeugd!

Jeugdwerk anno 2014

Eindelijk is het dan zover,  de aftrap 
van ons nieuwe “Junior Plus” pro-
gramma op de Visdorado in Heelweg. 
10 jongens hebben zich aangemeld, 
waarvan er vandaag 8 aanwezig zijn 
om mee te doen aan de workshop vlieg-
vissen.

Om 10.00 uur start de workshop en krij-
gen de jongens vliegvisles van Edward 

Aftrap  Junior Plus 
Programma op 

zaterdag 5 April 2014



Na het vliegvissen kijken we binnen mee 
hoe een aantal vliegbinders kunstmatige 
vliegen maken. Een bezigheid die op 
handwerken lijkt en waar met draad, ve-
ren en ander materiaal “De vlieg” in el-
kaar geknutseld wordt. Deze kunstmatige 
vlieg moet een imitatie zijn van een insect 
dat in de natuur op het water landt die de 
vis als aangenaam hapje ziet.  
Rond 12.00 uur bestellen we iets te drin-
ken en krijgen de jongens uitleg van  Jos 
en Maarten  wat de ideeën zijn over het 
nieuwe Junior Plus programma. Daarnaast 
krijgen de jongens een agenda, uitleg per 
activiteit en het nieuwe visblad “Witvisto-
taal” uitgereikt. 
Bedankt allemaal voor de leuke aftrap en 
graag tot  Zaterdag 17 mei. Deze dag gaan  
we met z’n allen op Brasem vissen met de 
vaste stok of feederhengel. 
Maarten en Jos
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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

van der Heul, instructeur bij Fly Fishing 
Academy. Al snel krijgen de jongens han-
digheid in het vliegvissen en zien we de 
lijnen al gauw 10 tot 15 meter geworpen 
worden.
Tussentijds komt er een journalist van de 
Gelderlander die zowel Robin Bruil als 
lars Eenstroom interviewt. Robin zegt 
“Die werpbeweging is mooi, maar jam-
mer dat zo’n setje toch gauw 100 euro 
kost”, waarop Lars zegt “dat kan ik niet 
betalen, maar na een drukke schooldag 
pak ik de hengel en ga ik lekker naar het 
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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Het heeft niet zo mogen zijn, alle 
inspanningen ten spijt om onze 
penningmeester te ontlasten heeft 
Henk ten Broeke te kennen gegeven 
dat hij zich vergist heeft in de hoeveel 
tijd en werk die deze functie behelst.  
Ook de nieuwe procedure rondom de 
automatische incasso (SEPA) speelde 
een rol. Hierdoor ontstonden er veel 
onduidelijkheden.

In een goed gesprek met het dagelijks 
bestuur aangevuld met tweede 
penningmeester Nico Visser en Willem 
Swaters als tijdelijke voorzitter is het 
volgende besloten:
Het bestuur gaat op zoek naar een 
waardige vervanger. Henk blijft 
voorlopig nog penningmeester tot er 
een nieuwe kandidaat is gevonden. Nico 
Visser zal binnenkort inzicht krijgen 
bij de bank betreffende de betalingen 
van de leden en deze correcties meteen 
registreren in het digitale ledenbestand 
van Sportvisserij Nederland. Het besluit 
is zoals gezegd in goed overleg genomen 
en Henk wil zich in de toekomst blijven 
inzetten voor de vereniging. Het is goed 
dat we er samen zo zijn uitgekomen. Voor 
alle partijen is dit de beste oplossing.

Maar, hoe nu verder? 
Het penningmeesterschap is best een 
zware en tijdrovende functie met heel 
veel verantwoordelijkheden. Wij als 
bestuur realiseren ons dit heel goed. 
Daarom onderzoeken we ook de 
mogelijkheid in samenspraak met de 
nieuwe penningmeester de taken wat 
minder tijdrovend te maken.  
Als er echter een deel van de financiële 
taken elders of  zelfs extern wordt 

ondergebracht zal dit financiële 
consequenties hebben. In eerste instantie 
gaat onze voorkeur daarom uit naar 
een alleskunner(ster) die de tijd en 
de kwaliteiten heeft om het volledige 
penningmeesterschap op zich te nemen. 
Bent u de man of de vrouw die we 
zoeken, of heeft u ideeën of suggesties 
met betrekking tot de invulling van 
mogelijke administratieve deeltaken, 
neemt u dan contact op met onze 
secretaris Gerhard Grob.
Op dit moment vindt er een gesprek 
plaats tussen Ton, Nico en Gerhard en 
een potentiële kandidaat. Dat wil niet 
zeggen dat anderen niet meer kunnen 
reageren. Het is bovendien nog niet 
zeker dat deze kandidaat de functie zal 
aanvaarden. Uiteindelijk beslist het 
bestuur!

We zijn op zoek naar een nieuwe 
penningmeester

Late bokaaluitreiking 
winnaars bootkoppel 

2013
Door communicatieproblemen zijn de 
bokalen voor de eerste drie koppels met 
de uitslag van het botenkoppel later in de 
Jaarvergadering uitgereikt. 
De respectievelijke winnaars waren: 
1.Reugebrink sr. en Reugenbrink jr., 
2.Böttcher en Polman, 
3.Siebelink sr. en Siebelink jr.
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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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Jaarvergadering 2014
Met name deze jaarvergadering, was 
wat betreft voorbereiding e.d. voor het 
bestuur anders dan de andere jaarver-
gaderingen. Onze voorzitter Ton van 
Aalst, moest in het begin van het jaar 
met spoed worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Natuurlijk heel ingrijpend 
voor Ton, maar ook voor zijn vrouw 
Tiny en zijn familie en vrienden. 

Op het moment dat ik dit schrijf weten 
we dat het weer goed gaat met Ton. Hij 
pakt de taken als voorzitter weer op.
Krijg net weer een mailtje van hem in de 
zo bekende stijl  “Mijne heren, ik heb net 
een afspraak..”  Ton,  fijn dat je er weer 
bij bent!
Maar in de aanloop naar de jaarvergade-
ring moesten we het zonder de voorzit-
ter doen. In de jaarvergadering legt het 
bestuur verantwoording af aan de leden 
over het gevoerde beleid van het afgelo-
pen jaar. Dit betekent o.a. dat door de le-
den er een kascontrole wordt uitgevoerd. 
Daarnaast moet het bestuur aan de leden 
laten zien of de afspraken die gemaakt 
zijn over o.a. het financiële beleid ook is 
uitgevoerd. Hebben we met ons allen ge-
daan wat we hebben afgesproken. Tijdens 

de jaarvergadering maken we ook nieuwe 
afspraken over het toekomstig beleid en 
de uitvoering van zaken op korte termijn. 
Binnen een vereniging als de onze bete-
kent dit nogal wat. De Rietvoorn is bijna 
vergelijkbaar met een bedrijf. Meer dan 
duizend leden, een behoorlijk eigen ver-
mogen en bezittingen die ook een flinke 
waarde vertegenwoordigen. Al met al 
vraagt dit heel veel  van een bestuur. In de 
afgelopen periode heb ik als 2e voorzitter 
mogen ervaren dat het bestuur van onze 
vereniging een echt bestuur is. Een hechte 
club die daar waar nodig voor elkaar in de 
bres springt. Avond aan avond beschik-
baar zijn om de jaarvergadering voor te 
bereiden. 
Dan hebben we nog onze commissies. 
Allemaal vrijwilligers die bereid zijn om 
de handen uit de mouwen te steken. En 
dan gaat het niet alleen om het uitvoeren 
van werkzaamheden. Het gaat dan ook 
over het nemen van verantwoordelijkheid. 
Deze mensen maken het mogelijk dat een 
vereniging ook gewoon door draait als 
er plotseling iemand uitvalt. Zonder ie-
mand te kort te doen wil ik toch een paar 
zaken noemen. In de voorbereiding naar 
de jaarvergadering kom ik op een avond 



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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in ons clubhuis. Pa en zoon Reugebrink 
waren verlichting aan het aanleggen. Ik 
kijk enigszins verbaasd. En krijg als re-
actie, ”dat hadden we toch afgesproken”. 
Geweldig toch! Voor de jaarvergadering 
hadden we de stukken via de beamer 
willen projecteren. Scheelt heel veel 
papier(dus kosten). Hoe gaan we dat doen. 
Onze Harry Nieling zegt toe dit te gaan 
regelen. En… met de jaarvergadering was 
het geregeld. Dan heb je nog die man-
nen van de jeugdcommissie. Pakken het 
initiatief om de Junior-plus leden voor de 
club te behouden. Krijgen een budget en 
gaan keihard aan het werk. De eerste re-
sultaten zijn er al. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan, de mannen van de botenplaats, 
onze kantinebaas en de vrijwilligers die de 
boekjes verzorgen en bezorgen. Vrijwil-
ligers die op de beurs gaan staan en daar-
mee geld verdienen voor onze vereniging.    

De jaarvergadering op zichzelf was rede-
lijk bezocht met 32 leden. De kascommis-
sie was tevreden over de werkzaamheden 
gezien de boeken van onze penningmees-
ter. De leden stelden enkele vragen over 

het financieel 
verslag 2013 en de 
begroting 2014. 
Het jaarverslag 
van de secretaris 
gaf een beeld van 

de afgelopen activiteiten in 2013. De 
leden waren tevreden over het gevoerde 
beleid. Het was voor de 2e voorzitter een 
makkie om deze vergadering voor te zit-
ten. Kan ook niet anders, wat een gewel-
dige club! Het was een leuke ervaring om 
onze voorzitter tijdelijk te vervangen. Bij 
deze bedank ik een ieder voor de onder-
steuning die ik hierin heb gehad. 

Willem Swaters, 2e voorzitter.
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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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Bedankt...
Mede namens mijn familie wil ik 
iedereen hartelijk bedanken voor de 
belangstelling tijdens mijn ziekte. 
De vereniging wil ik bedanken voor 
de mooie fruitmand en ook de HSV 
Ons Genoegen uit Oss hartelijk dank 
voor het bezoek en het mooie boeket 
bloemen.
Het heeft er in ieder geval toe bijge-
dragen tot mijn snelle herstel.

Ton van Aalst

Op maandag 24 april heeft er weer 
een overleg plaatsgevonden tussen 
onze vereniging met de gemeente 
Doetinchem over het maaiplan 2014 
In dat overleg kwamen ook enkele 
wensen naar voren.

Er is nog steeds aandacht voor 
schuilplaatsen voor de vis (o.a. boompjes 
in het water laten groeien waar dat kan en 
wenselijk is)
Onder de aandacht is ook gebracht 
het minder valide steiger en de 
mogelijkheden voor de hengelaars aldaar. 
De vismogelijkheden zijn daar beperkt 
omdat het te ondiep is om te kunnen 
vissen. Afgesproken is te kijken naar 
uitdiepen op zo’n 5 a 6 meter uit de 
kant glooiend naar de oever. Ook zal er 
keken worden naar een alternatief voor 
het huidige houten hekwerk dat tbv de 
minder valide destijds is geplaatst.
De overgang van de vijver naar Het 
Waterschap verloopt volgens plan echter 
niet duidelijk is op dit moment of 1 
januari 2015 haalbaar is.
Het maaien met de maaiboot zal 1 of 2 
keer per seizoen gebeuren.
Tussendoor kunnen we gebruik maken 
van hulp vanuit Buha om te maaien zoals 
we dat vroeger deden met messen en boot 
van Het Waterschap. Deze hulp bestaat 
uit een ploeg van drie mensen die wel 
moeten worden geholpen en geadviseerd 
door ons waar gemaaid moet worden.
Getracht zal worden om in de eerste 
vijver plm. 25 plaatsen te maken. 13 aan 
de ene kant en 12 aan de andere kant.
De vraag we gebruik mogen maken van 
de messen en eventueel de boot van Het 
Waterschap. De boot is niet zo belangrijk 
omdat we huidig een boot hebben liggen 
die we daarvoor kunnen gebruiken.
Piet Klein en ondergetekende hebben 

de vereniging vertegenwoordigd in dit 
overleg.

De vragen die resteren is het volgende:
* Kunnen wij ook twee a drie mensen 
leveren voor assistentie?
* Kunnen we  e.e.a. regelen bij Het 
Waterschap?
* Moet er voor 12 mei (hand)gemaaid 
worden? 
Hulp hopen we natuurlijk ook op leden 
die regelmatig gebruik maken van de 
vijver. Als u wilt helpen geef u zich dan 
op bij onze secretaris Gerhard Grob.
Uiteraard wordt uw hulp zeer op prijs 
gesteld!

Voortgang onderhoud Sportpark Zuid
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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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Tijdens de jaarvergadering is bepaald 
dat de alle botenhouders verplicht via 
automatische incasso moeten gaan be-
talen. Deze maatregel is het gevolg van 
de te veel late betalingen door enkele 
botenhouders dit jaar. Alle botenhouders 
worden hiervan middels een brief op de 
hoogte gesteld. U weet als lid dat wij 
bestuursleden best veel tijd steken in het 
besturen van uw club en op extra werk 
zitten we echt niet te wachten. En als het 
zo mocht zijn dat er echte problemen een 
rol spelen bij de betaling, kan men ten al-

Botenhouders verplicht tot automatische 
incasso voor 2015

len tijde terecht bij onze penningmeester 
voor bijzondere afspraken hierover.

Inventariseren van 
de kosten

Ieder jaar weer kijkt het bestuur op welke 
posten er kan worden bezuinigd. Dit jaar 
kijken we vooral naar de energievoor-
ziening en naar de keuringskosten van 
de hefinstallatie. Dit zijn posten die het 
meest in het oog springen. Juist op dit 
moment zijn we aan het inventariseren 
wat erbij komt kijken om de keuring van 
de hefinstallatie nade4r te bezien. Uiter-
aard moet er keuring plaatsvinden onder 
NEN-normen die zijn vastgelegd in de 
Arbo. In het geheel genomen is dit een 
ingewikkelde materie waarvoor binnen 
het bestuur geen of onvoldoende kennis 
aanwezig is. 
Gelukkig is deze kennis wel aanwezig 
bij een van onze botenhouders. Hij heeft 
toegezegd de materie onder de loep te 
nemen en met voorstellen te komen. De 
informele gesprekken hierover werden 
gehouden op dinsdag 29-04-2014. In 
een later stadia zal het complete bestuur 
besluiten wat we gaan doen en hoe we 
verder gaan.
Uiteraard zijn  we zeer content met het 
feit dat een van onze leden hieraan zijn 
medewerking verleend. We komen in een 

later stadium hier op terug wellicht al in 
een volgend clubblad, dan gaan we ver-
der met de energievoorziening.

Botenhouders 
Dit jaar blijven er teveel boten op de 
kant liggen. Dat terwijl alle botenhou-
ders de gelegenheid hadden om de 
boot gratis in het water te krijgen op de 
daarvoor bestemde dagen. Nu moeten 
diegenen die daar geen gehoor aan heb-
ben gegeven een extra bedrag betalen 
voor het te water laten. Niks mis mee 
zult u zeggen! Toch is de reden waarom 
de boten gratis op een bepaalde dag te 
water kunnen bij iedereen bekend.
De boten moeten in het water omdat het 
terrein onderhoud nodig heeft o.a. het 
grasmaaien. Het gras heeft toch al veel 
te lijden als de boten erop geparkeerd 
staan. Het bestuur en de botenligplaats 
mensen verwachten dan ook dat uw me-
dewerking hierin verbeterd. 
Is dit niet het geval dan overweegt het 
bestuur om de extra financiën om de 
boot te water te laten, buiten de gratis 
dagen om, drastisch te verhogen.
Dus botenhouders die wat zijn vergeten 
graag uw medewerking!
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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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In het kader van de Nationale Sport-
week werd op zaterdagmiddag 19 april 
in het centrum van Doetinchem een 
Sportmarkt georganiseerd waaraan 
vrijwel alle sportverenigingen uit de 
gemeente Doetinchem deelnamen. Ook 
onze vereniging was erbij. 

Wij hadden een plek in een marktkraam 
toegewezen gekregen midden in de Ham-
burgerstraat. Hier konden geïnteresseer-
den alle gewenste informatie krijgen over 
vissen in het algemeen, over onze ver-
eniging, over het lidmaatschap en onze 
activiteiten voor de jeugd. Op een groot 
scherm in de stand was van alles over het 
vissen voor de jeugd te zien. Verder wa-
ren er voor belangstellenden gratis tijd-
schriften beschikbaar over verschillende 
vormen van hengelsport. 
Erwin de Roode had een erg leuk nauw-
keurigheidsspel bedacht. Met een hengel 
van 5 meter lengte (en van 3,5 meter voor 
de kleintjes) mocht na enkele oefenwor-
pen door de deelnemende kinderen wor-
den geprobeerd om vijf keer een dobber 
met een gewichtje, vanaf een vastgestelde 

afstand in één van de zes genummerde 
emmers te laten landen. 
De resultaten daarvan werden opgeteld 
en de vijf besten in elke categorie moch-
ten aan het einde van de middag een 
mooie prijs komen uitzoeken. De belang-
stelling voor dit spel was soms zo groot 
dat er een soort file ontstond. Meer dan 
70 kinderen van klein tot groot hebben 
enthousiast aan dit spel meegedaan! 

We kregen er heel veel positieve reacties 
op en onze deelname aan dit evenement 
heeft de beeldvorming over onze vereni-
ging zeker goed gedaan. 

De Rietvoorn op de Sportmarkt

Ook de wethouder kwam kijken bij onze stand



Wrakvissen met de 
Mijntje-Yvonne

Pas op voor teken! 
Er zijn vorig jaar meer 
teken dan ooit aange-
troffen in Nederland, 
melden het RIVM en 
Wageningen UR. De 
beestjes kunnen de 

ziekte van Lyme veroorzaken. Sportvissers 
vormen een interessante doelgroep voor de 
kleine beestjes.

Het RIVM en Wageningen UR verzamelen 
al sinds 2006 via www.tekenradar.nl in-
formatie over teken in Nederland. In 2013 
werden er door mensen 9000 tekenbeten 
gemeld en werden er 1500 teken naar het 
RIVM opgestuurd. Van de mensen die wa-
ren gebeten door een teek en deze hadden 
opgestuurd, bleek 2 procent te zijn getrof-
fen door de ziekte van Lyme. 

24

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 zaterdag 27 september gaan wij 
weer wrakvissen, mocht het weer 
ons niet tegenhouden. Voor deze 
onderneming hebben wij de “Mijntje-
Yvonne” uit Stellendam met schipper 
Tonie Korpershoek. 

Op de boot is er plaats voor 12 man, dus 
wacht niet te lang met aanmelden, want 
voor dat je het weet, ben je te laat, je 
wordt dan wel als reserve genoteerd en 
benaderd mocht er iemand afvallen.
Schipper Tonie is een fenomeen op de 
Noordzee, degene die eerder wel eens 
met zijn voormalige kotter “Mijntje” 
zijn wezen wrakvissen of makreelvissen, 
weten waar wij het over hebben. De 
nieuwe boot “Mijntje-Yvonne” is een 
vonkelnieuwe catamaran, in dienst 
genomen op 14 augustus, dus de foto is 
de vorige boot van Tonie, ook genaamd 
“Mijntje-Yvonne, die helaas na 3 
maanden dienst door pyromanen in de 
brand werd gestoken. Maar de nieuwe zal 
er ongeveer ook zo uitzien.
Prijs is € 100.- p.p excl aas en transport, 
aas zal rond de € 7-8.- per portie zijn, 
en voor de transport rekenen wij zoals 
altijd met € 25.- p.p. Aanmelden moet 
zoals altijd bij Ivan, 06-46182862 of 

mariaenivan@live.nl , betalingen via 
Erwin Bischoff en materiaal kan je bij 
Ben bestellen.
Alvast tot ziens en uitziend naar een 
hopelijk zeer mooie dag qua weer en 
vangsten !!     De Zeeviscommissie.

Erwin, Ivan en Ben. 



elkaar afgesteld, onderlijn eraan, vissen 
en vangen. Alles klopte.
Alleen de vis liet het compleet afweten. 
Wat we ook allemaal gedaan hebben, 
niets, maar dan ook niets leverde maar 
iets op. Zo zie je maar weer, de natuur 
laat zich niet dwingen. 
Na een uurtje of drie zijn we uit verveling 

maar grondeltjes 
aan de kant gaan 
vangen. 
Enigszins opgelucht 
toen het eindsignaal 
klonk, de boel maar 

weer schoon gemaakt en ingepakt. Blijkt 
toch nog dat een Ossennaar in de laatste 
minuut een hele mooie Winde heeft ver-
leid tot aanbijten. Weer verloren in Oss.
Na vier uur vissen hadden de Doetin-
chemse vissers 190 gram gevangen 
exclusief  kleine grondels die wel telden 
maar waren weggegooid!
Oss had 2665 gram waaronder een winde 
van 2365 gram.
Terug in het clubhuis werd de prijs, de 
beker, uitgereikt . Daarna een hapje en 
een drankje en even bijpraten over de 
dag. 

Heren uit Oss, ontzettend bedankt……. 
Enne  hmmmm. …. gefeliciteerd. 
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Vissen in Oss
Op het programma van zaterdag 12 
april staat in mijn agenda “Vissen in 
Oss” Dit betekende opstaan om 05.00 
uur want om 06.00 uur worden we 
verwacht bij ons clubhuis. Auto’s in-
pakken en om 06.15 vertrokken er 16 
Rietvoorn leden richting Oss. 

Niet dat het nu een wereldreis is maar 
onderweg toch maar even stoppen voor 
een plaspauze. De gemiddelde leeftijd 
loopt op, dan moet je toch vaker plassen 
onderweg. Maar geen nood, tijd genoeg. 
In tegenstelling tot verleden jaar schijnt 
het zonnetje en is de temperatuur erg 
aangenaam. In Oss aangekomen worden 
we hartelijk ontvangen door onze vis-
vrienden met een goed belegd broodje en 
koffie. Na een woord van welkom van de 
voorzitter worden de plaatsen geloot en 
krijgen we de aanwijzing hoe we naar het 
water moeten rijden en waar we kunnen 
parkeren. Plotseling valt het op dat het 
wel erg rustig is in de zaal. We missen 
nog iemand. Onze eigen Hubert moest 
onderweg nog een keer uit de broek en 
miste zo de aansluiting met de colonne. 
Hubert heeft ongeveer heel Brabant door-
gereisd voordat hij bij het goede clubhuis 
was. Ik begreep dat hij nog net op tijd 
was voor het etentje dat na het vissen 
werd opgediend. Maar oké, we gaan vis-
sen, en wel in één van de mooiste rivieren 
van Nederland, de Maas. Deze ligt er 
werkelijk prachtig bij. Mooi stroompje 
(80 gram) en werkelijk een prachtige 
omgeving. Veelbelovend.
Fanatiek als we zijn, hebben we ons voor-
af laten informeren door “kenners van de 
Maas”, over de te vissen afstand, kleur 
lokvoer en te gebruiken aas. Super goed 
voorbereid waren we. Twee leefnetten 
in het water (elk 4 ½ meter lang en goed 
voor zeker 40 kilo vis per net) hengels op 
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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

3131

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


