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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 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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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 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
Opmaak-illustratie's: Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, dinsdag en woensdag

‘s-middags van 13.00 - 16.00 uur.
Tel. 0314-344651

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

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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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’

5 
Ton van Aalst

Van de 
voorzitter

De jaarvergadering zit er 
alweer op. Helaas wordt 

deze vergadering door 
steeds minder leden be-
zocht terwijl men juist 
daar de kans heeft, als 
hoogste orgaan van de 

vereniging, om een bij-
drage te leveren aan het 

wel en wee van de 
vereniging. 

Afscheid hebben we ge-
nomen van ons bestuurs-
lid Ivan Larsen die door 

tijdgebrek onvoldoende aandacht kon 
besteden aan bestuurstaken. Wel blijft 

hij het zeevissen organiseren in een 
nieuwe formule. Natuurlijk wensen 

we hem samen met de heren Bis-
schof en Vierwind veel succes voor 

de nabije toekomst. Onze vereniging 
is heel tevreden met het feit dat we 

aan de wieg hebben gestaan van het 
regelmatig kunnen gaan zeevissen 

vanuit Doetinchem. Zoals gezegd, een 
zeer matige opkomst voor zo’n grote 
vereniging. We hebben toch zo’n 115 

botenhouders die het totaal brengen 
op ruim 900 seniorleden. Het lijkt er 

op dat we het iedereen naar de zin 
maken. Maar ondanks onze inzet kan 
er best wel eens wat worden vergeten 
en de jaarvergadering is het meest ge-
schikte moment om dat te melden. Of 
om te komen met voorstellen die, als 
de bezoekers van de jaarvergadering 

het daar mee eens zijn, mogelijk zou-
den kunnen worden uitgevoerd. De 
jaarvergadering is er niet alleen om 

het bestuur beoordelen op hun activi-
teiten, je kunt er als lid ook adviezen 

uitbrengen of zelf met voorstellen 
komen.

Het lijkt er dus op dat het bestuur aan 
uw verwachtingen voldoet. Dat is 

mooi meegenomen maar een 
vereniging besturen kan niet zonder 

de mening van de leden. 

Vandaar toch een verzoek 
aan u om in het vervolg 
onze jaarvergadering te 
bezoeken. We leven nu een-
maal in een tijd waarin er 
continu maatschappelijke 
veranderingen plaatsvin-
den. Daar moet ook onze 
vereniging zich flexibel bij 
aanpassen. We hebben ten 
aanzien van onze leden niet 
alleen de plicht om de zaken 
financieel op orde te heb-
ben. Ook de uitvoering van 

de regels staan regelmatig ter discus-
sie omdat de veranderende maatschap-
pij daar om vraagt. Wat een aantal 
jaren geleden nog heel normaal leek 
te zijn, kan nu opeens worden beoor-
deeld als lastig of zelfs onwenselijk.
Gelukkig hebben we als bestuur 
aandacht voor al dit soort zaken. We 
kijken naar de haalbaarheid en uit-
voerbaarheid van wensen en verzoe-
ken. Soms zijn de antwoorden daarop 
negatief en soms zullen ze ook posi-
tief zijn. Een definitief bestuursstand-
punt wordt meestal pas ingenomen 
na uitvoerig overleg  en dat wil nog 
wel eens pittige discussies opleveren.  
Want ook al zijn er regels, en die moe-
ten er natuurlijk ook zijn, alle verzoe-
ken van de leden aan het bestuur zul-
len we zo objectief mogelijk blijven 
behandelen. En dit doen we openlijk, 
zonder daarbij de persoon of personen 
in kwestie in een nadelig daglicht te 
stellen.
Zo hoort dat in een moderne maat-
schappij waarin we iedereen de mo-
gelijkheid moeten kunnen bieden de 
hengelsport te kunnen beoefenen. Een 
vereniging behoort een sociale basis 
te hebben met een gezonde kijk op de 
toekomst. De hengelsport is er immers 
voor iedereen.
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In  het weekend van 27 en 28 
februari 2015 is er door een 
grote groep vrijwilligers, samen 
met de firma Hardeman, keihard 
gewerkt aan de vernieuwing van 
de daken van de beide loodsen op 
ons terrein. Zaterdagmiddag rond 
16.30 uur was de klus geklaard. 
Vooraf moest er veel werk worden 
verzet met het verwijderen van de 
oude daken. 

Door de inzet van veel 
vrijwilligers, waaronder 4 leden 
uit Borken, hebben we deze klus 
met elkaar op een geweldige 
manier kunnen realiseren. 

Vernieuwing daken van 
onze loodsen
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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
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Het Waterschap Rijn en IJssel heeft in 
overleg met de gemeente de steeds verder 
afkalvende oever in de hoek van de haven 
van de Ank, vlak achter onze meest 
rechtse opslagloods hersteld. Op de foto’s 
is goed te zien dat het hier gaat om een 
permanente oplossing met grote keien die 
werden opgevuld met grond.

De kinderen die deelne-
men aan onze jeugdac-
tiviteiten ontvangen dit 

jaar een voordeelpas van 
onze sponsor CarpCom-

pany in Doetinchem. Met 
deze persoonlijke pas 

krijgen de kinderen 20 % 
korting  in de maanden 

april, mei en juni tijdens 
de jeugdactiviteiten van 

De Rietvoorn, op al 
hun aankopen bij 

CarpCompany.
Deze sponsor stak de  af-
gelopen jaren veel geld in onze jeugd. Zij 
schenken ons al jaren de prijzen voor de 
bingo en onderlinge wedstrijden en lever-
den ons gratis voer en aas voor de lessen 
en wedstrijden. Jammer genoeg zagen ze 
maar heel weinig van onze kinderen terug 

Voordeelpas voor onze jeugd

Afkalvende 
oever hersteld

in de winkel. Met deze voordeelpas snijdt 
het mes wat meer aan twee kanten, hopen 
zij. De prijsjes voor de bingo verzorgen 
zij overigens ook dit jaar weer geheel 
gratis. 
CarpCompany bedankt!
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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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Snel na het overlij-
den van  Jan Kappert, 
waarbij ik eerder aan-
gaf dat dit een van de 
grondleggers was van 
de vereniging is ook 
Arie Kolk overleden. 
Arie was dan wel niet 
de grondlegger van 
de club maar wel de 
man die bijvoorbeeld 
de gehele steiger heeft vernieuwd, 
inclusief de hefinstallatie. Een man 
die energiek te werk ging na zijn 
aanstelling als bestuurslid. Hij was 
enorm gemotiveerd bij zijn werk-
zaamheden voor de club.

Arie was een man van zijn woord. 
Wat hij aannam om te doen, dat 
voerde hij ook uit. Recht door zee 
en altijd met een vrolijk humeur. 
Ik vergeet nooit de tijd dat we met 
zijn allen jaarlijks nog een feest-
avond hadden, waarbij Arie met 
zijn Diny nog als een jong  verliefd 
stel samen op de dansbaan stonden. 
Diny stond achter haar Arie, en op 
zijn beurt was Arie apetrots op zijn 
echtgenote.

Helaas moest Arie na een slo-
pende ziekte zijn Diny missen.  
Arie kreeg nog tijdens de ziekte 
van Diny te horen dat hij dezelfde 
ziekte had, maar dan in een andere 
vorm. Het leek hem beter om Diny 
hiervan maar niet op de hoogte te 
stellen. Dit tekent de sterke per-
soonlijkheid van een man met een 

In memoriam Arie Kolk
zeer sociaal karakter. En 
zo hebben we hem ook 
altijd gekend.
Een aantal jaren kon hij 
nog door bloed stamcel-
transplantaties redelijk 
goed mee. Tot eind vorig 
jaar deze transplantaties 
helaas ook niet meer 
bleken te helpen. Hoewel  
Arie dit van te voren 

wist moet het voor hem toch een 
behoorlijke schok zijn geweest.
Hij werd weliswaar stiller maar 
zijn goede humeur bleef de boven-
hand houden. Waarschijnlijk om de 
mensen om hem heen een beetje op 
hun gemak te stellen. 
Arie, de man van de leuke en ple-
zierige opmerkingen bij het kaar-
ten. Een echte verenigingsman in 
hart en nieren. 

We zullen hem allemaal heel erg 
missen. Arie was geliefd binnen de 
club getuige de belangstelling bij 
de crematie op vrijdag 27 maart. 
Arie, bedankt voor al je vrijwilli-
gerswerk!

Ik wens de (klein)kinderen, mede 
namens de hele vereniging, sterkte 
voor de toekomst.
Zij mogen trots zijn op hun (o)pa’s 
werk.

Namens de vereniging
Ton van Aalst
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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
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Zoals aangegeven blijft het afmeerver-
bod in het verkeersbesluit staan omdat 
we zien dat er verschillende type boten, 
zoals jachten, in de oever varen. Dit 
willen we niet meer vanwege schade 
aan de oever. 

We willen de vissers echter tegemoetko-
men onder de volgende voorwaarden:
* Niet afmeren in de rietkraag vanwege 
de ecologie
* Bij afmeren een meter uit de oever 
blijven
* Niet in de bochten van de vaarweg met 
het oog op de veiligheid
* Niet ankeren in de oever/vaarweg/
bochten

Er wordt gekeken of het mogelijk is 
de voorwaarden vast te leggen in een 
afmeervergunning of dat  er een andere 
oplossing moeten komen.
Er wordt nader onderzoek gedaan naar de 
vraag  om welke bochten het gaat.

Dit is een voorlopige con-
clusie vanuit gesprekken 
tussen Het Waterschap en 
Federatie Midden Neder-
land. Het lijkt verstandig 
dat zeker onze eigen 

ligplaatshouders zich hier aan houden. 
Inmiddels hebben we ook de Federatie 
Midden Nederland in kennis gesteld van 
het feit dat ook derden d.m.v. de trailer-
helling gebruik maken van de rivier.

Botenhouders opgelet!
Waarschuwing van Waterschap 

Rijn en IJssel
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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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Ongetwijfeld gaan velen van u 
ook dit jaar weer op vakantie. 
De een gaat naar het zuiden, de 
ander naar het noorden en weer een 
ander blijft in eigen land. 
Vakantie is een rustmoment, vooral 
voor de werkenden onder ons. Even 
een welverdiende pauze inlassen. Dat 
moet ook, want in alle hectiek vergeet 
je vaak dat er ook nog wat anders is 
dan werken. Ontspannen kan op vele 
manieren. 

De een zoekt de zon op en ligt te luieren 
aan een strand, een ander gebruikt de 
vakantie om steden te bezoeken en een 
derde gaat de natuur in. Daarnaast zijn 
er ook nog voldoende andere mogelijk-
heden om een zinvolle invulling aan uw 
vakantie te geven. Onze lezers zijn bo-
vendien lid van een hengelsportvereni-
ging dus er gaat vast ook wel eens een 
hengeltje mee.
Wij horen nog wel eens spannende 
visverhalen over de fjorden in het noor-
den maar ook over het vissen in bij 
voorbeeld de Ebro in Spanje. Ook de 
vele meren in Frankrijk worden door 
Nederlanders bezocht. Vissen op grote 
meerval in de Ebro met buitengewone 
bijvangsten of vissen in de meren van 
Frankrijk op karper zijn mogelijkheden 
die juist in de vakantieperiode mogelijk 
zijn. Niet alleen in voornoemde wateren, 
ook in viswater in bijvoorbeeld Tsjechië 
(Lipnomeer), Oostenrijk, Hongarije en 
ga zo maar door. 
Waarom schrijft de redactie dit artikel 
zult u zich afvragen. Welnu, het leek ons 
interessant om eens een keer een verhaal 
over uw (vis)vakantie te plaatsen met 
wat foto’s. Het is toch leuk als u dit soort 

bijzonderheden kunt delen met anderen en 
dan vooral met leden van uw eigen hen-
gelsportvereniging De Rietvoorn. 
Op zo’n manier kunt u anderen erop at-
tent maken wat ze in de omgeving die u 
hebt bezocht kunnen meemaken. En als u 
denkt dat u zelf niet goed in staat bent om 
een leuk artikel te schrijven willen we u 
daar best mee helpen. Vincent Wiedijk of 
Ton van Aalst staan u daarin graag bij. Als 
u maar voldoende notities hebt gemaakt 
en ook nog wat leuke foto’s heeft, maken 
we er een mooi verhaal van voor in dit 
blad. We stellen het zeer op prijs als u 
hieraan uw medewerking wilt verlenen. 
Vermeldt u daar dan ook even uw e-mail-
adres bij, zodat mensen die vragen hebben 
over de beschreven locatie u via e-mail 
kunnen benaderen.

Schroom dus niet en schrijf een leuk 
stukje of neem contact op met een van de 
genoemde heren van de redactie.

Vakantie (vis)
verhalen
Vakantie (vis)
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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL

Tapijt - Vinyl - Laminaat
Gordijnen - 

Binnen Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
7002 LK Doetinchem
Tel. 0314 - 334095

discountwoningtextiel@aol.nl
www.woninginrichtingdoetinchem.nl

Voor al uw
fietsplezier!

Ds. van Dijkweg 21
7001 CS Doetinchem

Tel. 0314-325712
www.bultentweewielers.nl

Jurriens

ju
rri

ej
an

@
ho

tm
ai

l.c
om

Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824

17

Nieuwe hefinstallatie

Op 10 maart is door 
de firma Estil de 

nieuwe hijsinstalla-
tie gemonteerd. Met 
ingang van 23 maart 

zijn daarmee de 
eerste boten alweer 

te water gelaten. 
De roestvrij stalen 

kast, ter bescher-
ming tegen de regen, 
is gemaakt door ons 

lid Willie ten 
Grotenhuis. 

Hogedrukreiniger
Daarnaast is er ’n 
hogedrukreiniger 

aangeschaft met een 
benzinemotor voor 
het reinigen van de 

botensteiger. Dat 
heeft het voordeel, 
dat er nu geen las-
tige, lange kabels 
meer nodig zijn. 

Het apparaat heeft 
bovendien veel meer power.
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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
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Het einde van de paaitijd is het mo-
ment dat bijna alle witvissen (vooral 
voorn, brasem en zeelt) goed te vangen 
zijn met zwevend aas. De stadsvijvers 
en ook de andere ondiepe watertjes in 
wijk de Huet in Doetinchem zijn ruim-
schoots bevolkt met deze witvissoorten. 

Maar pas in mei, als de watertemperatuur 
voldoende gestegen is worden ze weer 
actief en gaan ze ook echt op zoek naar 
voedsel. Dan zijn ze ook weer goed te 
vangen op half water.
Voor ik mijn stek kies, het liefst met het 
windje in de rug, kijk ik altijd eerst of ik 
misschien ergens kringetjes van spelende 
of springende vis zie. Daar maak ik dan 
eerst een paar voerplekjes en breng pas 
later op afstand mijn spullen in gereed-
heid. Benader die voerplekjes als je gaat 
vissen zo stil en voorzichtig mogelijk. En 
blijf altijd zo ver mogelijk uit de oever 
want de trillingen die wij op de drassige 
bodem veroorzaken, verplaatsen zich 
tot ver in het ondiepe water en verjagen 
vooral de schuwe, grotere vissen. 
Ruisvoorns laten zich normaal heel goed 
lokken met stukken van een eerst nat ge-
maakte, uitgeknepen boterham. Maar met 
al die ganzen, eenden, zwanen en meer-
koeten in deze wijk is dat niet zo’n goed 
idee. Gebruik daarom maar liever een 
licht bevochtigd, los en langzaam zinkend 
voornvoertje. Voer af en toe kleine hoe-
veelheden bij en plons vooral geen grote 
ballen in het ondiepe water.
Op hetzelfde ultra lichte hengeltje waar-
mee ik normaal de roofvis probeer te be-
lagen, heb ik nu een klein molentje gezet 
met daarop 12/00 nylon. Op dat dunne 
lijntje zet ik een schuivend vlokdobbertje 
met een centraal gat dat van boven wordt 
tegengehouden door een stuitje. Daaron-
der komen een paar zachte knijploodjes. 

Hieronder resteert een wapperlijntje 
van ongeveer 30 tot 40 centimeter lang. 
Daaraan komt een kleine, dunne scherpe 
haak met een korte steel waarop ik een 
(verse) broodvlok knijp of een flink 
trosje maden prik. 
Zelf vis ik hier bijna nooit dieper dan 60 
centimeter dus je kunt eventueel ook een 
vast pennetje gebruiken met direct daar-
onder enkele knijploodjes.

Werp het pennetje nu voorzichtig naar 
de eerste voerplek. Voordat de vlok goed 
en wel op diepte gekomen is wordt die 
meestal al gepakt, danst het pennetje weg 
en verdwijnt het onder water. Draai het 
lijntje strak en zet de haak. Geef ze wel 
even de tijd, want de meeste vissen mis-
sen we omdat we te snel aanslaan!
Zelfs de kleinste voorntjes geven nog 
leuke sport aan zo’n licht hengeltje om 
over het drillen van een grote ruisvoorn 
of een sterke zeelt maar te zwijgen.
Als de eerste stek daardoor wat verstoord 
geraakt is, voer hier dan nog wat bij voor 
later en verplaats je daarna voorzichtig 
naar het volgende voerplekje. 
Twintig en soms meer voorns in een 
paar uur tijd met een mooie zeelt of een 
brasem als bijvangst zijn hier echt geen 
uitzondering. Probeer het maar eens!
           Vincent Wiedijk

Vlokvissen in Doetinchem 



20

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 donderdag 9 april is er door een 
groep vrijwilligers hard gewerkt om 
een tweetal extra schuilplaatsen voor 
de vis te creëren in de vijvers op zuid. 

Naast de al natuurlijk bestaande schuil-
plekken zoals bij de grote foto en de plek 
naast de brug hebben we, de heren Piet, 
Gerhard, Co en Ton, in beide vijvers een 
extra schuilplek gemaakt. We hebben met 
een halve dag werk de plaatsen gereali-
seerd.
De voorbereidingen waren deels  getrof-
fen door Piet. We hebben van de ge-
meente wat snoeihout ontvangen en dat 
hebben we aangebracht in de vijver. Alles 

is vastgezet aan prikkeldraad en de ijze-
ren palen waar Willem voor had gezorgd 
houden alles op de plek.
Het gaat hier om twee plekken van ruim 
14 m2 en gezien de ontwikkeling op 
zuid was het ook wel nodig. Toen we 
enige dagen later gingen kijken naar het 
resultaat en we tevens de foto’s hebben 

gemaakt waren er al 
weer wat aalschol-
vers op zoek naar 
vis.
Hopelijk zijn deze 
maatregelen vol-

doende om het de aalscholvers moeilijk 
te maken een prooi te bemachtigen.

Schuilplaatsen voor de vis 
in de vijvers op Zuid
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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 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!
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Op maandagavond 13 april werd de 
jaarlijkse inschrijfavond voor de jeugd 
gehouden met daaraan gekoppeld 
een bingo. Het clubgebouw was 
weer afgeladen vol met bijna dertig 
kinderen, zowel jongens alsook meisjes, 
die voorlichting kregen over het 
programma. 

Erwin presenteerde 
met behulp van een 
charmant meisje het 
programma. Erwin 
ging wat nader in 
op zelfstandigheid 
van de deelnemertjes. Dit laatste heeft 
vooral betrekking op de wedstrijdjes. 
Iedere deelnemer hieraan moet in het 
vervolg zelf zorgen voor aas en voer. Dit 
geldt uiteraard niet voor de vislessen. 
Ook ging Erwin wat nader in op de rol 
van CarpCompany voor wat betreft de 
sponsoring. Overigens staat het meeste 
al vermeld in dit clubblad. Helaas zit 
de vierhoekwedstrijd er op. Gaanderen 
en Zelhem kunnen onvoldoende jeugd 
opgeven voor deze wedstrijd. Gezocht 
wordt naar alternatieven, hopelijk komen 
die er. Mochten er desondanks toch 
vragen zijn, na deze voorlichting,  kan 
men zich te allen tijde wenden tot de 

jeugdcommissie. Zoals gezegd was het 
een leuke avond maar de jeugd komt 
natuurlijk ook voor de bingo. En de 
bingo werd verzorgd door Erwin en 
Vincent. Beiden en dat mag ook wel 
eens gezegd worden doen hun uiterste 
best, samen met de hele commissie, om 
alles goed te laten verlopen.
Als er echter al zo’n 10 deelnemertjes 
tegelijk komen en roepen dat ze bingo 
hebben, zoals op de foto’s te zien is, dan 
kan het zo maar zijn dat er onvoldoende 
prijsjes zijn. Geen ramp alles wordt 
netjes opgelost zoals altijd. Daar staat 
onze club ook om bekend loyaliteit 
zeker ten opzichte van de jeugd, wordt 
als zeer normaal ervaren.
Na een blikje fris en een zakje chips 
ging iedereen naar huis met in elk geval 
een klein prijsje in de vorm van een 
dobber, hakensteker of een madenpotje. 
Enkelen waren gelukkig met een 
hengel of een schepnet. Ook gingen 
er deelnemertjes naar huis met een 
enveloppe en een zak voer.
Geweldig toch dat alles in een leuke 
sfeer werd gepresenteerd in een 
geweldige ambiance in ons mooie 
clubgebouw. De jeugd kan later met 
plezier terugkijken op een leuke avond 
bij onze vereniging.

Beregezellige avond 
voor de jeugd



24

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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Zaterdag 11 april ’s morgens om 
05.00 uur liep de wekker bij de meeste 
deelnemers af. Uiteraard niet voor de 
jongens uit Borken zij moesten al veel 
eerder uit de veren. Om 06.00 uur werd 
iedereen verwacht in het clubgebouw 
waar we om 06.30 uur vertrokken rich-
ting Lithse Ham nabij Oss. 

De hengelsportvereniging Ons Genoegen 
uit Oss heeft door hun goede kontakten 
met de Duikclub de gelegenheid om ons 
te ontvangen in een gezellige ruimte. 
Begonnen werd met een broodje voor 
de inwendige mens met een kop koffie. 
Handjes werden geschud met de vele be-
kende gezichten. Aan beide zijden waren 
ook wat nieuwe deelnemers. Ook zij kon-
den ervaren dat het hier ging om een ge-
zellige uitwisseling en om ook te trachten 
een vis te bemachtigen. De sfeer aan het 
water was zoals altijd goed. Bij aankomst 
aan de visstek konden we nog meegenie-
ten van de geboorte van een kalfje bij de 
Hooglanders. Op de foto zie je deze staan 

aan de rechterkant van de moeder.
Enfin een goed begin van een dag die 
binnen een uur veranderde van droog 
naar nat weer. En dat bracht ook weer 
koude met zich mee. En alsof dat al niet 
genoeg was kwam ook de wind nog eens 
flink opzetten. Maar goed daar hebben 
we dan allemaal last van. De stek aan de 
Lithse Ham staat bekend om afwisselende 
resultaten. Volgens Theo was de week 

ervoor een hele slechte week terwijl de 
week daarvoor juist heel erg goed was. 
En Theo als doorgewinterde hengelaar 
kan het weten. Ook voor hem gold echter 
wat voor de meesten van ons ook gold de 
vis wilde op zijn plek niet. Om 09.30 uur 
zijn we gestart met het vissen dat duurde 
tot 13.30 uur. Van het vissen zelf heb-
ben we geen beelden geschoten. Het was 
voor de fotograaf ondoenlijk te wachten 
op de landing van een vis. Ook al omdat 
hij zelf mee deed. Daarom zijn er enkel 
foto’s van de afloop.
Zoals gezegd een zeer matige vangst 
waarbij het onderscheid tussen Oss en 
Doetinchem toch nog flink zichtbaar 
werd. Op het stuk waar normaal de 
voorns het goed doen werd bijna niets 
gevangen. Incidenteel werd er een bra-
sem gevangen. Toch had het viswater 
een moeilijkheidsfaktor voor leden uit 
Doetinchem en dat was de diepte van het 
water. Op 40 meter vanuit de oever was 
het plaatselijk tussen de 10 en 15 meter 
diep. Daarop moeten we ons volgend 
jaar beter op voorbereiden. Immers het 
was een fantastische stek en als de vis 
het doet moeten we toch een beter resul-
taat kunnen halen. Al was het maar om 
alleen vis te vangen en niet de winst op 
de visvrienden uit Oss.
Hopelijk kunnen we in Doetinchem de 
hegenomie van Oss doorbreken. Een 
overwinning in onze Oude IJssel zal ons 
goed doen. In Lith hebben we afscheid 
van elkaar genomen na een lekker bbq-
hap en een drankje. Joep bedankte een-
ieder voor de bijdrage in deze dag met 
name de bediening van de bar en de bbq. 
Hij wenste de deelnemers van Doetin-
chem een goede thuisreis en hoopte el-
kaar in Doetinchem weer te treffen. Ton 
dankte namens Doetinchem voor de keu-
rig verzorgde gezellige dag en nodigde 
iedereen uit voor de uitwisseling straks 

Weer overwinning voor Oss
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in september in Doetinchem.
Oss was ditmaal met ruim 16 kilo ver-
schil te sterk. De individuele stand was  
Claudio en Tonnie van Erp met 7918 
gram als eerste. Willem Swaters met 
Rene Vels werden aan de Doetinchemse 

zijde eerste met 3500 gram.
Memorabel was nog dat Jan Horst net 
voor het einde nog een brasem verschalk-
te van bijna 2000 gram.
De felicitaties gaan uit naar de Osse hen-
gelaars met het behaalde resultaat. De re-
vanche gevoelens zijn er in Doetinchem 
echter niet minder om geworden. Dus tot 
straks in Doetinchem.

Op zaterdag 18 april werd er voor de 
eerste keer een tweede hands hengel-
sport markt gehouden in ons clubhuis 
voor de leden van onze vereniging. 

Het aanbod, ingebracht door onze leden 
varieerde van dobbers, tuigjes, schepnet-
ten, vaste hengels, foedralen, vlonders,  
paraplu’s, viskisten, feeder- en karper 
hengels tot aan een complete karper uit-
rusting aan toe.
De deuren gingen om 10.00 uur open 
en omstreeks 13.00 uur was 75% van 
de spullen al van eigenaar veranderd. 
De meeste spullen werden voor dump 
of.vrienden prijsjes verkocht. 
Voor de organisatie was het de eerste keer 
dat deze markt werd georganiseerd. Gelet 
op de resultaten gaan we dit zeker vol-
gend jaar weer doen. 
Wel hebben we met elkaar afgesproken 
dat we het volgend jaar groter aan gaan 
pakken en meer publiciteit aan de markt 
geven.  

Dus voor nu al de boodschap, heb je vis-
spullen over of koop je in de loop van het 
jaar wat nieuws en worden hierdoor vis-
spullen dubbel of overbodig, bewaar deze 
alvast voor de markt 2016 !
Een ander kan ze misschien nog heel 
goed gebruiken.  Tot volgend jaar !!!

Willem Swaters en Coby van Dooren.

Tweedehands beurs Rietvoorn was 
een succes!
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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
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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

Ivan heeft na 5 jaar besloten om te 
stoppen bij de Rietvoorn omdat hij 
over te weinig tijd beschikt om de 
functie volledig te kunnen uitvoeren, 
daarom stopt hij nu als bestuurslid en 
commissaris van de zeeviscommissie. 

Alleen als leider van de zeeviscommissie 
ging dat nog wel echter voor de andere 
verenigingsactiviteiten was er niet of 
nauwelijks tijd. 
Juist in deze tijd is het belangrijk goed 
te luisteren naar het thuisfront want ook 
daar heb je de verantwoordelijkheid die 
je moet dragen. 

Afscheid van Ivan Larsen

Tijdens de jaarvergadering 
meldde zich helaas niemand als 
kandidaat voor de vrijgekomen 
bestuursfunctie.
We hopen dat een van leden zich 
hiervoor alsnog wil aanmelden.
De invulling van taken gebeurt 
in overleg met het bestuur. 
We denken aan iemand die op 
verschillende gebieden
inzetbaar is en ondersteunend 
kan werken. Het goed overweg 
kunnen met een PC is een 
vereiste.

Voelt u iets voor deze functie? 
Neemt u dan contact op met onze 
secretaris Gerhard Grob.

Vacature 
nieuw

bestuurslid

Ivan heeft veel gedaan voor het zeevissen 
en blijft dat doen. Ton van Aalst 
bedankte Ivan voor alle werkzaamheden 
en overhandigde hem tijdens de 
Jaarvergadering daarvoor een enveloppe 
met inhoud. Ook was er nog een boeket 
bloemen voor zijn echtgenote. 
Ook was de voorzitter blij dat het 
zeevissen gestalte heeft gekregen mede 
door toedoen van onze club.
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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

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’

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


