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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

Colofon 

Contributie voor 31 december voldoen!
Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober!
Extra voor junioren / senioren na 1 Januari 2013 resp. € 2,00 - € 5,00
Extra voor botenhouders v. betalingen na 1 Januari 2013       € 10,00

In dit nummer o.a.
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Pagina 13
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Contributie 2014

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: broe0858hotmail.nl  

2e Penningmeester: Nico Visser 
Tel.: 0314-341214

Ledenadministratie:
Nico Visser Tel.: 0314-341214

nvisser1@kpnplanet.nl 

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:
Juniorlidmaatschap   €   5,00 €   6,00
Incl. Jeugdvispas  € 12,00 € 13,00
14 t/m 17 jaar:
Junior-pluslid incl. Senioren Vispas € 22,50 € 24,50
Seniorenlidmaatschap 
incl. Senioren Vispas  € 32,00 € 34,00
Abonnement incl. korting
op 'Het Visblad'  €   7,30 €   7,30
Ligplaats boot (alleen voor leden) € 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: j.dooren98@upcmail.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. 0314-378959

Electra: Joop Siebelink en 
Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Vincent Wiedijk - 

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:
‘s-Middags van 13.00 - 16.00 uur.

In de maanden oktober t/m maart:
op maandag, dinsdag en woensdag.

In de maanden april t/m september:
van maandag t/m donderdag.

Tel. 0314-344651

Oplage: 1000 exemplaren
Het clubblad verschijnt 4x per jaar

De redactie behoudt zich het recht voor 
van plaatsing en eventuele correctie van 

ingezonden stukken.

Eénmalige inschrijfgelden + Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw Juniorlidmaatschap     €   2,00

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

Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst boot     € 10,00
alleen voor leden
Inschrijfkosten + administratie bij aanvang 
botenplaats        € 12,00
Borg sleutelgeld botenhouders      € 12,00
retour bij inlevering!

Colofon
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Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 0314 - 324123 - Fax 0314-363821

Info: www.dekruisberg.nl

Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
7 dagen geopend

Nieuw!! Gezellige Victoriaanse Bistro
o Zaal 1 van 50 t/m 350 personen
o Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
o Zaal 2 met tuinserre/terras
o Zaal 1 en 2 luchtbehandeling
o Zaal 3 van 10 t/m 50 personen
o Zaal 3 Gezellige serre met airco
o Boven barbeque 
o Barbeque voor plm. 80 personen
o Invaliden toilet

o Diverse oud Hollandse spelen
o Klootschiet-parcours
o Ruime parkeergelegenheid
o Prijsafspraak vooraf
o Diverse diners - Koffietafels
o Hapjes buffetten
o Diverse warme- en koude buffetten
o Gratis bruidsauto Rolls-Royce

U wordt gehaald en thuisgebracht

Houtkampstraat 62, 
Doetinchem   

Tel. 0314-32 62 10 
Fax 0314-36 10 27
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Ton van Aalst

We zitten nu, eind 
juli, halverwege het 

visseizoen. De eerste 
resultaten waren 

bemoedigend echter 
de laatste tijd is het 
echt zoeken naar de 

vis. Op zich natuurlijk 
geen probleem maar 
voor de hengelsport 
in zijn totaliteit zou 

het gunstiger zijn als 
er volop vis wordt 

gevangen. Omdat er economisch 
al veel negatieve effecten zijn 

zou minder vis vangen  een extra  
handicap kunnen zijn. Mensen 

hebben minder te besteden hetgeen 
zijn weerslag weer vindt bij de 

gespecialiseerde hengelsportzaken. 
Ledenaantallen kunnen plotseling 

afwijken van de gemaakte 
begroting en ga zo maar door. 

Gelukkig hebben wij daar nog geen 
last van en ik denk het merendeel 

van de hengelsportverenigingen 
ook niet.

Een echte sportman gaat ook 
voor de rust, de natuur en de 

totale beleving aan de waterkant. 
De wedstrijdsporters gaan 

bij wedstrijden hoofdzakelijk 
natuurlijk om de vangst. Toch 

profiteren ook zij van de rust en 
de natuur. Bij onze vereniging 
staat de wedstrijdsport op een 

redelijk nivo. De deelnemers aan 
de verenigingswedstrijden zijn 
al jaren op hetzelfde aantal. Na 

vele jaren regionaal van grote 
betekenis te zijn geweest zijn de 

huidige wedstrijdvissers alleen nog 
in  verenigingswedstrijden terug te 

vinden. Juist op dit moment gaan 
er weer stemmen op daarin wat te 

veranderen. 

Een aantal wedstrijd-
vissers vindt namelijk dat 
we regionaal weer moeten 
meetellen. Ik juich dat 
zeker toe mede gezien het 
feit dat dit in de toekomst 
voor de jeugd ook 
aantrekkelijk kan worden.
Nu ik het toch over 
de jeugd heb kan ik u 
mededelen dat wederom 
twee jeugdleden van onze 
vereniging zich hebben 

geplaatst voor de NK jeugd 2013. 
Davey  Wolsing mag hieraan 
deelnemen als afgevaardigde 
van onze vereniging en Justin de 
Roode mag nu voor de tweede 
keer in successie meedoen. 
Beide hengelaars hebben zich 
geplaatst via de voorselectie hier in 
Doetinchem. Het is toch geweldig 
dat zij tussen 35 hengelaars een 
plaats hebben afgedwongen!  
Natuurlijk laten we deze jongens 
niet ongetraind gaan naar de NK. Er 
worden momenteel voorbereidingen 
getroffen om ze niet kansloos te 
laten deelnemen. Justin die het NK 
al een keer meemaakte en daarbij 
een verdienstelijke derde plek 
haalde neemt al wat ervaringen 
mee.
Toch zijn beide jongens afhankelijk 
van het vangen van de vis. 
Steknummers bepalen ook bij 
dit soort wedstrijden vaak het 
resultaat.  Het benutten van een 
goede stek is het allerbelangrijkste. 
En dat laatste leer je bij een 
hengelsportvereniging mat een 
goede jeugdopleiding.

We houden u op de hoogte.

Van de 
voorzitter
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Onze vereniging heeft zich weer 
eens geweldig gepresenteerd op het 
gebied van het jeugdvissen. Met een 
grote groep vrijwilligers hebben wij 
i.s.m. Federatie Midden Nederland 
en zeker niet te vergeten de Zelhemse 
hengelvereniging een voortreffelijk 
jeugdprogramma samengesteld. 

Het vele werk wierp zijn vruchten 
af. Allereerst werd door middel van 
flyers de voorselectie voor het NK 

De selectiewedstrijden jeugd en 
de toffe jeugdvisdag 2013

voor de jeugd wat opgepept v.w.b. 
deelnemersaantallen. En zie daar de door 
Vincent Wiedijk ontworpen flyers hadden 
een gunstig effect op dat aantal. Vorig 
jaar werd er door slechts 15 hengelaars 
uit de regio deelgenomen nu waren dat 
er 35. Op zich lijkt dit niet veel maat een 
meer dan 100% score is toch een goed 
uitgangspunt voor de komende jaren.
De jongste jeugd viste in de vijvers 
van ons Sportpark en de ouderen op de 
kribben aan de Oude IJssel.  Opmerkelijk 
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was dat er in ons Sportpark het meeste 
gewicht voor de winnaar kon worden 
gewogen. Het moet gezegd het weer 
werkte ondanks de wind redelijk mee. 
Er werd sportief gestreden om een plaats 
naar de NK jeugd 2013.
Als dank voor de vele werkzaamheden 
van onze vrijwilligers kregen zij een 
hele leuke attentie aangeboden van 
Hengelsportfederatie Midden Nederland. 
Deze attentie werd door hun in dank 
aanvaard. Toch leuk zo’n geschenk dat je 
niet verwacht! 
Het vele werk werd bij de toffe 
jeugdvisdag nog eens extra beloond door 
de deelname van 55 kinderen die we een 
uiterst mooie dag hebben bezorgd. Blije 
gezichtjes daar doe je het toch voor! 
Maar natuurlijk ook voor de trotse ouders 
die het geweldig hebben gevonden wat 
Hengelsportfederatie Midden Nederland 
samen met ons en de vele vrijwilligers 
w.o. de vismeesters klaar hebben 

gestoomd voor die dag. Ook hier was 
de lokatie geweldig gekozen en de vele 
voorbereidingen vooraf waren de moeite 
waard.
Het enige wat nu, moment van schrijven 
eind juli 2013, nog in de pen zit is het 
feedervissen met als doel federatief 
kampioen feederen. Hopelijk krijgen 
we genoeg deelnemertjes om dit te 
laten doorgaan. Het huidige 
deelnemersaantal van 4 
zal toch met minimaal 11 
deelnemers omhoog moeten. 
Anders heeft het organiseren 
geen zin.
Omdat we het nu toch over 
jullie hebben, ik zeg extra 
jullie omdat ik hiermee de 
jeugd aanspreek hebben we 
nog wat nodig van en voor de jeugd. 
Hebben jullie ideeën  om wat in het 
programma op te nemen ventileer die dan 
naar de jeugdcommissie. Ook denken we 
aan social media willen jullie daar wat 
mee en hoe kunnen  we dat realiseren. 
Zaken die vooral toekomstgericht zijn en 
dat is belangrijk voor jullie en de jeugd in 
de toekomst. Blijf niet zitten met een idee 
maar lanceer die op de juiste plek.
Vernieuwingen kun jezelf activeren als 
je dat wilt. Het bestuur en de commissies 
staan hier open voor.
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Net als vorig jaar vond er ook dit 
jaar een dagje uit plaats. En net zoals 
vorig jaar ging de reis naar Appeltern 
naar de vijvers van het Mun. Dit jaar 
hadden we de karpervijver volledig 
voor ons alleen afgehuurd. Zoals 
gezegd op zaterdag 3 augustus na een 
vrijdag met temperaturen van boven 
de 36 graden moest het gebeuren. 

U als lezer zult zich ongetwijfeld 
afvragen met hoeveel personen we zijn 
geweest. Welnu na vele afzeggingen en 
de vakantieperiode kregen we toch nog 
12 vrijwilligers mee. Van bestuurlijke 
zijde waren dat resp. Vincent, Cobie 
en Ton. Van de commissies waren dat 
Maarten, Marco, Gerben, Henk, Henk en 
Harrie. Daarnaast werden de vrijgekomen 
plekken opgevuld met Henk, Joop en 
Johan.
Ik moet zeggen dat ik van huis uit geen 
karpervisser ben maar ik heb die zaterdag 
onder voortreffelijke weersomstandighe-
den echt genoten. Je zit daar als een echt 
team aan de waterkant en de wil om vis 
te vangen is net zo groot als de wil om 
een gesprekje aan te gaan. We hadden 
dus met 12 man de vijver voor ons alleen 
hetgeen meteen betekende dat we onze 
regels mochten hanteren m.u.v. enkele 

punten waarbij je de vis zou kunnen be-
schadigen. Een weerhaak was m.n. iets 
dat verboden was.
Zoals gezegd betekende dit voor mij om 
vroeg uit de veren te komen en dat was 
niet eenvoudig na een verjaardagsfeestje. 
Toch stond ik om 04.45 uur naast mijn 
bed om vervolgens eerst de koffie aan 
te zetten. Daarna zoals gebruikelijk de 
douche, het scheren een boterhammetje 
nemen en dan naar het clubgebouw met 

het voer en aas. De hengelspullen had ik 
de avond ervoor al daar neergezet. Om 
06.15 uur vertrokken we en om ruim 
07.30 uur kwamen we op het terrein aan. 
En dat de vijver, in dit geval  nummer 7 
erg in trek was bleek wel uit het feit dat 
nog voor 08.00 uur we zelf nog wel 5 
plekken hadden kunnen doorverhuren.
In het begin moest de vis nog even 
wennen maar al snel werd er vis 
gevangen en dat waren werkelijk mooie 

De commissies samen met het 
bestuur een dagje uit
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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
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exemplaren van rond de 5 kilo per stuk. 
Hoofdzakelijk werd er spiegelkarper 
gevangen die er heel goed uitzagen en 
ook wat groter waren dan de schubkarper 
die ook regelmatig werden gevangen. 
Diegene die over een vaste stok 
karperhengel beschikte waren in het 
voordeel t.o.v. de mensen met een echte 
karper werpstok of een heavy  feeder.
Henk Horst had wel de meeste vis zo’n 
40 tot 45 stuks, anderen hadden er 16 of 
20, ikzelf had er acht over de gehele dag. 
Deze acht wogen tesamen zeker meer dan 
35 kilo kun je nagaan wat het gewicht 
van Henk of Harrie (plm. 20 stuks) moest 
kunnen zijn.
Harrie kreeg die dag nog een nat 
pak nadat hij zijn hengel bijna was 

Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl

kwijtgeraakt. 
Dit leidde natuurlijk tot een daverend 
lachsaldo. Toch schrokken de vissen niet 
van hem want hij ving gewoon door.

Al met al een zeer geslaagde dag die we 
afsloten met een patatje met een balletje 
ter plekke. Om 19.45 kwam ik dus thuis 
heel erg moe maar wel voldaan. Dat heb 
je als je met een gezellig hard werkend 
stel een keer op pad gaat. Dat heb je er 
ook graag voor over want met hun samen 
trekken we op vele fronten de kar voor 
onze vereniging.

Allen nog zeer bedankt voor deze 
leuke dag!   Ton

De verwachting is dat het beleidsplan 
medio september gereed is. Namens de 
werkgroep is hieraan met name door 
Vincent Wiedijk hard aan gewerkt. 
Het wachten is nu nog op o.a. de 

verzekeringen en het Recht van Opstal. 
Als het plan definitief van onze zijde 
klaar is zal het worden aangeboden 
aan Sportvisserij Nederland, aan Jore 
Bron consulent Vrijwilligerscentrale 
Doetinchem en aan Sportservicecentrum 
Doetinchem.
Wellicht komen vanuit die hoeken nog 
wat opmerkingen die we eventueel 
kunnen meenemen.

Beleidsplan bijna afgerond
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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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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL
Tapijt - Vinyl - Laminaat

Gordijnen Binnen 
Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
Doetinchem

Tel. 0314 - 334095

Door de hengeldruktoename van de 
afgelopen jaren is de situatie voor de 
recreatieve hengelaar er niet echt beter 
op geworden. Steeds meer wedstrijden 
worden er gehouden en steeds vaker 
komt het voor dat u als recreatieve 
hengelaar noodgedwongen een andere 
stek moet gaan zoeken. 

Vaak is het al zo dat u een eindje heb 
moeten rijden om op de kribben aan de 
Stokhorst te komen en daar aangekomen 
u een bordje treft met een wedstrijd. 
Verkassen naar een volgende stek houdt 
in dat u een zestal kilometers verderop 
het kunt proberen bij Laag-Keppel of 
erger een tiental kilometers naar de brug 
bij Eldrik.
Om een oplossing te zoeken hebben we 
kontakt gezocht met Henk Weerdesteijn, 
wedstrijdcommissaris van de Federatie 
Midden Nederland en tevens bestuurslid 
van deze organisatie. Ons voorstel om op 
de bordjes vooraf duidelijk aan te geven 
hoeveel kribben men nodig acht voor een 
wedstrijd werd overgenomen.
Het parcours bij de kribben wordt nu 
verdeeld uitgeschreven voor wedstrijden 
d.w.z. de ene keer de eerste 22 kribben de 
andere keer de laatste 22 kribben. Allen 
bij echt grote wedstrijden zullen alle 
kribben bezet zijn.
Op onze site maar ook op de site van 
de Federatie zullen de nummers vooraf 
bekend zijn zodat u als recreatieve visser 

toch een mogelijkheid hebt om te kunnen 
vissen. Ook op de borden die vooraf 
geplaatst worden zal worden aangegeven 
om welke kribnummers het gaat. En 
mocht u dan besluiten om te gaan vissen 
op het moment dat er een wedstrijd is 
probeer dan tussen de stek waar u wilt 
vissen en de stak van de eerste of laatste 
deelnemer aan die wedstrijd minimaal 
drie kribben vrij te houden.

Kribben vaak bezet
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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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Wat een woekering van de gele plomp 
vindt er momenteel, begin augustus, 
plaats in de vijvers. Het vissen is er 
bijna onmogelijk geworden. En dat 
terwijl er afspraken waren gemaakt 
om dit jaar zeker drie keer met de 
maaiboot te maaien. 

Helaas de erbarmelijke weersomstandig-
heden van de laatste weken van juli en 
de eerste week van augustus lieten niet 
toe om te maaien. Bij dit soort weer is 
de kans op vissterfte dermate hoog door 
het maaien dat de klus niet op tijd kon 
worden geklaard. Op het moment dat dit 
wel weer kan zal de firma Hobelman in 
opdracht van de gemeente het werk weer 
oppakken.
Daarnaast blijven er nog steeds gesprek-
ken plaatsvinden om een permanente 
oplossing te vinden waarbij er weliswaar 
nog wel gemaaid zou moeten worden 
maar waarbij alleen maar rekening wordt 
gehouden met de door ons aangegeven 
stekken. Eigenlijk het advies na het vis-
serijkundig onderzoek door Sportvisserij 
Nederland uitvoeren. Het uitvoeren van 
dat plan doe je in samenwerking met 
de lokale overheden zoals de gemeente 
en Het Waterschap Rijn en IJssel. Hun 
deskundigheid gekoppeld aan de deskun-
digen van federatie Midden Nederland 
en van onze eigen vereniging nopen tot 
een uitgebalanceerd plan specifiek gericht 
op de vijvers in zuid. Paai- en schuilmo-
gelijkheden alsmede het uitdiepen van 
sommige stukken zijn of worden er in 
verwerkt.
Ook ecologisch dient alles op een verant-
woordelijke wijze te geschieden. Herge-
bruik van met name oeverbegroeiing zo-
als riet en boompjes passen in dat geheel.
Op woensdag 7 augustus was er daarom 
een afspraak op lokatie aan de waterkant 

op Sportpark Zuid. Hierbij waren van 
onze vereniging de heren Van Aalst en 
Swaters aanwezig. Verder waren vanuit 
Het Waterschap Rijn en IJssel de heer 
Mathijs de Vos, van de gemeente Pascal  
Verheij en van federatie Midden Neder-
land Frank Bosman er bij aanwezig.
De werkzaamheden op korte termijn wer-
den verdeeld waarbij onze vereniging een 
tekening zal maken hoe we de visstekken 
graag ingepland willen zien. N.a.v. deze 
tekening volgt er in de laatste week van 
september opnieuw een overleg.
Hopelijk gaan we met de gemaakte af-
spraken nu wat sneller door dit traject en 
kunnen we volgend jaar weer als jaren 
geleden genieten van mooie vijvers die 
ook nog goed bevisbaar zijn.

Voortgang Sportpark Zuid

v.l.n.r.: Willem Swaters, Frank Bosman, 
Pascal Verheij en Mathijs de Vos in overleg.
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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

17

Beste Sportvrienden, aankomend na-
jaar gaat Sportvisserij Nederland in 
opdracht van de Federatie een onder-
zoek uitvoeren naar het voorkomen 
van Meerval in de Oude IJssel. Dit 
onderzoek wordt gecombineerd met 
een normaal visserijkundig onderzoek 
dat Waterschap Rijn en IJssel moet 
uitvoeren ten behoeve van de Kader-
richtlijn Water. 

In totaal wordt er vijf dagen gevist op 
de Oude IJssel, de precieze datum wordt 
nog bekend gemaakt.
Om meer kans te maken om meerval te 
vangen zal er aanvullend op het reguliere 
onderzoek gebruik gemaakt worden 
van fuiken en worden er lijnen gezet. In 
september hopen we een plan van aanpak 
te maken voor de hele Oude IJssel.
Om een goed plan van aanpak te 
maken zijn we erg benieuwd naar de 
huidige plaatsen waar de meerval wordt 
gevangen. Om die reden horen wij graag 
van jullie als aangrenzende verenigingen 

of jullie bepaalde plaatsen kennen waar 
regelmatig meerval wordt gevangen of 
waar ze worden gezien. Ook als jullie 
mensen kennen die gericht op meerval 
vissen in de Oude IJssel ontvangen we 
graag de contactgegevens zodat we 
deze mensen kunnen betrekken in het 
onderzoek.
Schroom niet om te reageren, alle 
informatie is waardevol voor ons om een 
beter beeld te krijgen van de Meerval in 
de Oude IJssel. Reacties kunnen worden 
gestuurd naar 
f.bosman@hfmiddennederland.nl. 

Informatie
Voor meer informatie kan er contact 
opgenomen worden met Frank Bosman 
026-3212045 06-20161000
f.bosman@hfmiddennederland.nl 
of Jan Kamman van Sportvisserij 
Nederland 030-6058458 kamman@
sportvisserijnederland.nl.

Met vriendelijke groet,
Frank Bosman

Meerval in de Oude IJssel?

Momenteel zijn we samen met Bongers en 
Lemmers aan het kijken hoe we onze ver-
eniging het beste kunnen verzekeren. Onze 
beide verzekeringen o.a. de WA en de 
gebouwen met inboedel dateren al van vele 
jaren geleden. Het is dus zaak om dit onder 
de loep te nemen en ook te kijken of alles 
voldoet aan de eisen van de tijd. In de jaar-
vergadering van 2012 werd er geopperd om 
ook rechtsbijstand te verzekeren. En ook 
daar zijn we mee aan de slag gegaan. Als 
eerste moesten we de verzekering onder 
brengen bij een en dezelfde tussenpersoon. 
In dit geval dus Bongers en Lemmers die 
ook al in ons clubblad adverteerde.
Dat is inmiddels gebeurt en dat moest ook 
want onze lokatie was voor vele maat-
schappijen een reden om ons af te wijzen. 

Ook de Rechtsbijstand bleek een probleem 
echter dat probleem was snel duidelijk om-
dat het ging om aantallen leden. En omdat 
wij een middelgrote vereniging zijn zou 
dat een behoorlijke financiële post worden. 
Na overleg hebben we dan ook besloten 
om te kijken  naar Rechtsbijstand voor de 
categorie botenhouders zo’n 116 leden. Dat 
zou de kosten drukken en het beoogde 
resultaat opleveren.
Welnu, op dit moment eind juli 2013 van 
dit schrijven, kunnen we stellen dat de 
offertes medio augustus naar ons worden 
opgestuurd. 
Lopende deze termijn gelden onze nieuwe 
afspraken met als kanttekening de Rechts-
bijstand omdat dit een stukje maatwerk zal 
gaan worden.

Verzekeringen
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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

VISDORADO ‘de Kool’
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Na een eerste seizoenshelft, die 
voornamelijk in het teken van aflasting 
stond, vanwege slecht weer, is alleen 
de platvistocht op de Westerschelde 
doorgegaan, en hadden/hebben veel van 
de normale zeevissers dit jaar nog geen 
wrak gezien. En als wrakvissers is dit 
natuurlijk niet echt iets om vrolijk van te 
worden. Welnu, enkele van ons, Erwin 
Bischoff, vader Wim en ondergetekende 
konden echter niet wachten tot de 
volgende verenigingstocht 19 oktober met 
de Neeltje jans, zie elders in het blad en 
op de site. Met z’n 3’en besloten wij om 
op zoek te gaan naar een “tussendoortje”, 
en die vonden wij in de vorm van een 
combinatietocht wrak/makreel met de 
Happy Fisherman vanuit Stellendam, 
een boot waar ondergetekende al eerder 
gebruik van heeft gemaakt tbv een 
verenigingstocht. Zondag 14 juni was 
het zover, volgens de berichten konden 
wij zeer goed weer verwachten en de 
vangstberichten waren ook allerminst 
slecht te noemen, dus dat beloofte wat.
Aangekomen in Stellendam werden wij 
hartelijk begroet door schipper Leo van 
Tol, en na een korte kennismaking met 
de overige opstappers en wat uitleg over 
de nieuw ingevoerde “bag-limiet” voor 
Kabelajuw en Zeebaars, kozen wij ca 
05.45 het ruime sop richting de wrakken. 
Het weer was werkelijk prachting, 
helder, zon en nauwelijks wind, een klein 
kabbeltje stond er maar (20-30 cm), en 
die viel ‘s-middags zelfs helemaal weg. 
Na 2 uur varen waren wij op de eerste 
positie, een goede ingeving van Leo, 
want hier hebben wij lang gelegen en 
drift na drift kwam er vis naar boven, 
veelal mooie gullen van 3-6 pond, hier 
ving Wim de grootste van de dag, Wim 
dacht een duikboot te hebben gehaakt, 
maar dat bleek een hele mooie zomergul 
in topconditie te zijn van goed 4 kg !, en 

die zien wij niet elke dag meer op de 
Noordzee. Na een aantal wrakken waar 
eenieder goed gevangen had, en een 
visdiversiteit die wij nog nooit hadden 
meegemaakt, ik zelf had maar liefst 8 
!! verschillende soorten vis gevangen, 
en in totaliteit aanboord maar liefst 11 
soorten (gul, wijting, steenbolk, koolvis, 
rode poon, mul, horsmakreel, geep, 
makreel, schar, pollack), was het tijd om 
wat makreel bij elkaar te sprokkelen. 
Volgens Leo vingen de andere boten 
heel matig makreel, dus koos hij een 
ander visgebied voor de makreel, en na 
een korte vaart kwamen wij aan op de 
“hotspot”. Een ander woord heb ik er niet 
voor, want binnen enkele minuten vlogen 
ons de makrelen om de oren, de ene volle 
lijn na de andere, het water leek wel 
vergeven van de makreel, want die zaten 
op slechts 4-5 meter diepte en kon je (als 
je goed keek) zelfs de makrelen op je 
eigen paternoster zien duiken, dus binnen 
de kortste keren was het dek van de 
Happy Fisherman veranderd in een groot 
slagveld. In minder dan 2 uur vissen had 
iedere visser aanboord een afslachtkist 
bomvol met makreel, telling later leerde 
mij, dat ik zelf in die 2 uurtjes makrelen, 
er zo’n slordige 165 !! bij elkaar 
“geharkt” had. Na deze makreelfeest 
ging het weer richting Stellendam, waar 
wij rond 16.00 weer binnen waren. Wij 
zagen eruit als rioolwerkers toen wij 
afscheid namen van Leo en zijn familie 
op de kade, en na wat reparatie van de 
innerlijke mens, ging het weer terug naar 
Doetinchem. Totaal uitgeput, maar zeer 
voldaan kwamen wij weer veilig aan. 
En een ding weten wij zeker, dit gaan 
wij vaker doen met Leo en zijn Happy 
Fisherman. 

Namens ons 3’en zeg ik, Leo bedankt  en 
zeker tot ziens !!                   Ivan Larsen

Combitocht met de Happy Fisherman
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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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SENIOREN	 	€	21,00	 			€	13,00					€ 32,00	 €	34,00	 	 € 39,00

JEUGDLEDEN
	(tot	13	j)	 	€			7,00	 			€			6,00					€ 12,00	 €	13,00	 	 € 15,00

JUNIORPLUS 
(14	t/m	17	j)	 	€	21,00	 			€			3,50			  € 22,50	 €	24,50	 	 € 29,50

Eenmalig Inschrijfgeld 
Jeugdleden	 	 	 	 	 €		2,00	

Eenmalig Inschrijfgeld 
Senioren/	jplus	 	 	 	 			 €		5,00	

Abonn.	Visblad	 	€			7,30	 	 				 €   7,30	 €		7,30	

Ligplaats boot 
per jaar         € 45,00	 €	45,00	 	 € 55,00

Plaatsing op 
wachtlijst        € 10,00	 €	10,00	

Aanvaarding 
ligplaats
Sleutelgld	/Adm.	 	 	 	 						 €	24,00	
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De contributies met ingang van 1 januari 2014 zijn:

Ter informatie hierbij alvast de contri-
butie van 2014 waarbij ten opzichte van 
2013 alleen de ligplaats van de boten-
houders is verhoogd. Dit was noodzake-
lijk omdat naast de reeds gerealiseerde 
nieuwbouw er ook plannen zijn voor 
de toekomst o.a. de renovatie van de 
loodsen. Ter voorkoming van een tekort 

is besloten in de jaarvergadering om in 
2014 en 2015 een verhoging toe te passen 
van	€	5,00.
De automatische incasso voor 2014 zal 
rond 15 november 2013 plaatsvinden, 
kijk daarom goed op u bankafschrift van 
eind november. Indien daar géén betaling 
naar de Rietvoorn op voorkomt dan is de 

Contributie 2014
BELANGRIJKE INFORMATIE VAN DE PENNINGMEESTER
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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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Regelmatig ontvangen we berichten 
over de gedragingen van hengelaars 
aan een van de vijvers op de Huet. 
Ook krijgen we die berichten van onze 
vijvers op het Sportpark. Helaas vindt 
een kleine groep mensen het nodig 
om de hengelsport in diskrediet te 
brengen. 

Dit is voor ons als bestuur dan ook 
onacceptabel. En hoewel we persoonlijk 
weinig hiertegen kunnen inbrengen is er 
wel een andere mogelijkheid.
En die richting hebben we als bestuur 
dan ook gekozen. We hebben twee 
mogelijkheden t.w. handhaving door de 
politie en handhaving door de BOA van 
het district Midden Nederland. Er liggen 
momenteel controleplannen voor,  voor 
alle vijvers in de gemeente Doetinchem 
met als concentratie de vijvers op de 
Huet.
Indien u wordt betrapt op het vissen 
zonder papieren of het vissen wat 

verboden is dan volgt direct een boete. 
Ook wangedrag zoals bij voorbeeld het 
doodslaan van een roofblei of een andere 
roofvis geeft aanleiding tot het geven van 
een boete.
U, als lid, weet dat u de vispas in combi 
met de landelijke viswateren bij u moet 
hebben als u gaat vissen. U weet ook dat 
nachtvissen binnen de bebouwde kom 
van Doetinchem verboden is net zoals het 
vissen met meer dan 2 hengels. (APV)
Maak het vooral niet lastig aan de vijvers 
en voorkom ieder vorm van onenigheid 
die kan leiden tot ruzie. Laat uw visplek 
schoon achter en niet zoals enkele 
meenden op Zuid waar het bestuur een 
kruiwagen vol afval moest opruimen.
Parkeer uw auto , fiets of ander 
vervoermiddel op de plek waar dat hoort.

Wij, het bestuur, vragen om uw 
medewerking in deze. En dat kan 
door ons op de hoogte te houden van 
wangedrag!!!                       Het bestuur

Wangedrag vijvers Huet

incasso niet mogelijk 
geweest 
(meestal om 
administratieve 
reden).

Een tweede incasso is niet mogelijk, 
u zult zelf begin december het 
verschuldigde bedrag moeten overmaken 
naar onze bankrekening 9360.43.954 
t.n.v. De Rietvoorn Doetinchem.
Let op!! U moet dan de bedragen van 
de kolom contant, zie tabel pag 21, als 
betaling overmaken! 

Of u betaalt contant op een van de 
zittingsdagen in het clubhuis, u kunt dan 
de nieuwe vispas direct zelf meenemen.

             Noteer in uw agenda
De penningmeester houdt zitting voor 

contante betaling op:
Vrijdagavond: 6 december 
van 19:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 7 december 
van 10:00 uur tot 14:00 uur

LET OP!!! Betalingen na 1 januari 
worden	verhoogt	met	€	5,00	of	
€	10,00	en	de	niet	afgehaalde	VIS-
passen en gaan 31 januari RETOUR 
Sportvisserij Nederland!!
Indien u géén lid meer wilt zijn in 
2014, moet u schriftelijk afmelden 
vóór 1 oktober 2013!

De penningmeester 

De contributie 2014 

betalen in 2013!!
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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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Wij hebben een wrakkentocht met 
schipper Piet Bouwman en zijn Neeltje 
Jans gepland voor zaterdag 
19 oktober. Omdat deze boot ons 
vorig  jaar zo goed was bevallen, is het 
daarom nu tijd voor herhaling.

Omdat wij niet genoeg mensen bij elkaar 
kunnen krijgen om de boot volledig af 
te boeken, hebben wij een voorlopig 
geschat aantal plaatsen gereserveerd. 
Hierdoor is snel aanmelden wel 
raadzaam, omdat het anders lastig kan 
worden om nog meer dan de geschatte 

Wrakvissen met de Neeltje 
Jans op 19 oktober

Door Ton van Aalst en Co van Dooren 
werd mij laatst aangeraden om eens een 
keer tussen de kribben in de Oude IJssel 
te gaan vissen met mijn ultralichte hen-
geltje en mijn kleine spinnertjes. Dit, om-
dat ze daar de laatste tijd op ondiep water 
regelmatig roofvis hadden zien jagen. Op 
een avond, begin augustus, direct na het 
eten heb ik dat advies opgevolgd en heb 
daar toen tussen de kribben inderdaad 
onvoorstelbaar veel baarsjes gevangen. 
Zeker vijftig als het er niet meer waren. 
De meeste waren kleine baarsjes van de 
lichting 2012 en slechts tussen de tien en 
twaalf centimeter groot. Helaas ving ik 
op deze avond maar weinig grotere ex-
emplaren. Maar het barst op dit moment 
werkelijk van de kleine baars in De Oude 
IJssel. De mensen die regelmatig met 
maden of een mestpiertje op de kribben 
op brasem en witvis vissen zullen dat, tot 
hun spijt, zeker ook wel gemerkt hebben. 
Op een gegeven moment bleek het ech-
ter geen baarsje, maar een klein soort 
witvis te zijn die de vlieg achter mijn 
kleine spinnertje vol te pakken had. En 
bij nadere beschouwing bleek dat geen 
ruisvoorn of blankvoorn en ook geen 

Recht van Opstal
Op dit moment wachten wij op het 
moment dat we dit Recht kunnen 
ondertekenen bij de notaris. Alle 
voorbereidingen zoals het uitmeten 
door het kadastraal recht zijn 
inmiddels geschied en zoals gezegd 
het opgestelde recht van Opstal is 
door ons goedgekeurd en betekent 
tevens dat we voor de periode van 
25 jaar dit recht hebben. Het kost 
wat maar gezien de periode valt het 
achteraf toch nog mee.

kleine winde te zijn. 
Ik zelf ben in de veronderstelling 
dat dit de vangst van mijn allereerste 
roofblei(tje) is geweest. En als ik daar 
gelijk in heb dan zou ik binnenkort ook 
heel graag eens een ontmoeting willen 
hebben met de vader of moeder van dit 
visje!                             Vincent Wiedijk

Roofblei in de 
Oude IJssel?
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Botenhouders die hun boot gedurende 
de wintermaanden op de kant willen 
hebben kunnen de volgende data in 
hun agenda noteren:

Maandag 28 oktober 
van 9.00 uur tot 13.00 uur 
Zaterdag 9 november 
van 9.00 uur tot 13.00 uur

Op deze dagen kan de boot gratis 
uit het water worden gehaald.

Botenhouders die hun boot gedurende 
de winter in het water willen houden 
adviseren wij hun boot goed te blijven 
verzorgen en vooral niet te strak in de 

ketting te leggen in verband met de 
hoogteverschillen van de waterstand.
De data waarop de boten weer gratis te 
water kunnen worden gelaten worden 
bekend gemaakt op de website en in het 
eerste clubblad van 2014.
                                 De Botencommissie 

Belangrijke data voor botenhouders!

Bram vangt meerval
Bram te Mebel, rechts op de foto, die 
tijdens het vissen een meerval aan de 
haak kreeg wist niet wat hem over-
kwam.

Na 5 minuten worstelen moest de trotse 
vader bijspringen om deze uitheemse vis 
uit het water halen.
De visplek blijft geheim, ter voorkoming 
van andere hengelaars die hun geluk wil-
len beproeven.

15 plaatsen te krijgen. Hoe langer je 
wacht met aanmelden, hor groter de kans 
is, dat is boot vol is en je dus niet mee 
kan. Voor degene die de Neeltje Jans niet 
kennen, kunnen wij jullie vertellen dat de 
boot groot, comfortabel en heel netjes is, 
fanatieke schipper en vriendelijke hulp.
De	prijs	wordt	€	50.-	p.p	excl	aas	en	
transport,	aas	kost	€	11.-	per	portie	(beste	
porties) en transport, hou zoals altijd 
rekening	met	€	25.-	p.p.
Aanmelden kan zoals altijd bij Ivan, 
mariaenivan@live.nl of 06-46182862, 
voor betaling en evt materiaalbestelling, 
zie overige bijlages.
Zoals gemeld, wees er snel bij, want vol 
is pech !

Namens de zeeviscommissie 
alvast tot ziens!   
                         Ivan Larsen

Wrakvissen
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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

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

Helaas hebben ongenode gasten weer een 
keer toegeslagen op de botenligplaats. Er 
werd een motor ontvreemd via de hoek 
van het noordelijk gedeelte van het ter-
rein. De hoekelementen waren verwijdert 
en op die manier kwam men op het ter-
rein. Gelukkig bleef het die keer maar bij 
een gestolen motor maar iedere gestolen 
motor is er een teveel. De eigenaar moet 
maar weer  zien dat er een andere motor 
komt. Een dag of tien later werden we 
wederom bezocht door ongenode gasten. 
Dit keer leek het meer op baldadigheid. 
Er werden sloten van het aanlegsteiger 
van boten vernield waardoor er een boot 
los op de Oude IJssel  kwam te drijven. 
Ook dit is niet te tolereren immers die 
losloggende boot die had ongelukken 
kunnen  veroorzaken. Het is daarom ook 

in uw eigen belang regelmatig naar uw 
boot te kijken. En voor rest geldt dat u 
als botenbezitter bij onrechtmatigheden 
direct het bestuur waarschuwt .
Naast deze ongenode gasten wil de bo-
tenligplaatscommissie u vriendelijk doch 
dringend verzoeken om meer aandacht 
aan uw boot te besteden. 

Er liggen zeker een tiental boten die aan 
een onderhoudsbeurt toe zijn. En zoals de 
reglementen zeggen dient u boot er dege-
lijk onderhouden bij te liggen.
Het bestuur zal ongeacht persoon in 
kwestie binnen dit jaar hier maatregelen 
in nemen. Het verwijderen van uw boot 
kan een gevolg hiervan zijn. U bent dus 
gewaarschuwd!

Botenplaats perikelen
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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


