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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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Appeltern

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

 mob. 06-52006929
e-mail: broe0858@hotmail.nl  

2e Penningmeester: Jan Horst
Tel. 0314-333777

e-mail: j.horst1@kpnplanet.nl

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:

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:
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) € 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: 085-8770528

3

De RIETVOORN Doetinchem
Jaargang  27  ~ 2014 ~ Nummer 3

Wedstrijdcommissie 
senioren:

Commissaris: Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649 

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

Halverwege het jaar 
zitten we nu en het vis-

seizoen is in volle gang. 
Dat blijkt ook uit het 
feit dat de kribben op 

de Stokhorst regelmatig 
bezet zijn. De trek naar 

de waterkant lijkt dit jaar 
sterker dan voorgaande 

jaren. Of dit te maken 
heeft met de algemene 
vergrijzing ofwel met 
de uitwerking van de 

recessie is onduidelijk. 
Het zal best met meerdere factoren 

te maken hebben. Om op de kribben 
terug te komen daar gaat dit jaar en 

volgend jaar wat veranderen. In ieder 
geval worden de huidige hoogspan-
ningskabels verlegd naar de laatste 
kribben richting Keppel. Daarvoor 

moet de hengelsport enkele kribben 
inleveren. De nieuwe hoogspan-

ningskabels bieden geen ruimte om 
er onder te vissen. De laatste kribben 
zullen derhalve onbruikbaar worden 
gemaakt. Jammer, maar hier is niets 
tegen te doen. In een volgend club-
blad komen we hier wat uitvoeriger 
op terug. Als we dan toch een beetje 
in de negatieve sfeer blijven kijken 

we ook naar de vijvers op Sportpark 
Zuid. De enorme woekering van wa-
terplanten (vooral gele plomp) baart 

ons, naast het negatieve effect van de 
visuitzettingen echt zorgen. Dit jaar 

is er reeds tweemaal gemaaid met de 
boot en eenmaal met de hand i.s.m. 

de gemeente. Het lijkt allemaal mooi, 
maar dat is het echt niet meer. Onze 
vrijwilligers ploeteren maar door en 

het effect is slechts van zeer korte 
duur. Hier moet echt wat veranderen 

en op het moment van het maken 
van dit clubblad zijn daar gesprekken 

over. Ook de vangsten vallen on-
danks tweemaal visuitzetting enorm 

tegen. 

Zelden wordt een kruis-
karper gevangen en ook 
de uitgezette voorns laten 
zich niet verschalken of 
hebben genoeg ander pro-
viand. De kwaliteit van het 
water op Zuid is natuurlijk 
wel goed ondanks alle 
aanwezige waterplanten. 
Echter voor de hengelaar 
zou het beter zijn dat de 
kwaliteit iets naar beneden 
kon worden bijgesteld 
zonder dat de rest daar 

de dupe van zou worden. Dit zou-
den we misschien kunnen bereiken 
door andere vissoorten uit te zetten 
dan voorheen. In dit najaar zal daar 
een besluit over vallen. Ook zullen 
we in 2015 een nieuwe verhuurder 
gaan kennen. Vanaf 2015, nog niet 
bekend is in welke maand, zal Het 
Waterschap Rijn en IJssel de nieuwe 
verhuurder worden. Dit valt voor 
de vereniging natuurlijk slecht uit 
of de gemeente moet voordien nog 
overgaan naar de naar de plannen die 
destijds opgesteld zijn na het visserij-
kundig onderzoek in 2009. 
Of er dan ook nog positief nieuws 
is binnen onze club? Jawel dat is er 
ook, twee van onze jeugdleden heb-
ben zich geplaatst voor de NK jeugd. 
Trouwens over de jeugd gesproken, 
dit jaar was de belangstelling heel 
erg groot bij de lessen maar ook bij 
de wedstrijdjes. Kennelijk het gevolg 
van de vele jaren hard werken door 
de mensen van de jeugdcommis-
sie. Ook de animo bij de wat oudere 
jeugd (junior-plus) is aanwezig. Dat 
lijkt een schot in de roos te worden. 
Mijn complimenten aan de heren die 
hieraan meewerken.

Tot de volgende keer.

Van de 
voorzitter
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In tegenstelling tot de afnemende be-
langstelling van de jeugd voor het vis-
sen bij de ons omringende verenigingen 
neemt bij ons  het aantal deelnemers 
aan de vislessen en de onderlinge wed-
strijden alleen maar toe. Meer dan 50 
kinderen gaven zich daarvoor dit voor-
jaar bij ons op, waarvan maar liefst 23 
beginners! 

Daardoor was er tijdens de eerste “droge 
visles” waar de kinderen de basisbegin-
selen leren, zoals het maken van knopen 
en lussen, een haakje aan de lijn zetten 
en het maken van een compleet tuigje, 
eigenlijk niet voldoende mankracht be-
schikbaar om individueel aan elk kind 
voldoende aandacht te kunnen geven. 
Gelukkig waren er enkele ervaren “oude 
rotten” als Willie Keuben en Gerrie Hu-
bers bereid om Ton Geurts en Rudie Wa-
tulingas, die deze droge vislessen al jaren 
geven, hierbij te helpen. Heren bedankt! 

De vislessen en ook de onderlinge wed-
strijden voor de jeugd hebben we inmid-
dels achter de rug. 
Evenals de jaarlijks terugkerende Vier-
hoekwedstrijd die dit jaar in Doetinchem 
werd gehouden.
Op maandagavond  14 juli was de prijs-
uitreiking voor de onderlinge jeugdwed-
strijden. Een week later dan gepland door 
een vroege wedstrijd van het Nederlands 
elftal op een van onze maandagavonden.
De deelnemers voor deze wedstrijden 
waren ingedeeld in 3 groepen: jonger dan 
12 jaar, ouder dan 12 jaar en een groep 
feedervissers. Het was mooi weer en 
de 3 prijzentafels waren daarom buiten 
bij het clubgebouw opgesteld. Erwin de 
Roode begroette om kwart voor zeven de 
deelnemers en hun ouders en heette ieder-
een welkom. De onderlinge wedstrijden 
waren dit jaar vooral heel gezellig. Niet 

Steeds meer actieve jeugdleden
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alle kinderen konden het opbrengen 
om gedurende alle wedstrijden altijd 
even geconcentreerd bezig te zijn. De 
aandacht voor Milou Dulos, die ook 
dit jaar weer de frisdrank en de chips 
verzorgde, was soms groter dan voor 
hun hengel. Laten we het er maar op 
houden dat dit kwam door de toch 
wel wat tegenvallende vangsten dit jaar.
De eerste prijs bij de jongste groep  was 
voor Bram te Mebel . Bij de groep bo-

ven 12 jaar was Bjorn 
Buiting de beste en bij 
de feedervissers was 
Martijn Seuren de win-
naar met een minimaal 
verschil.

Bram te Mebel won dit jaar ook de wis-
selbeker met in totaal 189 cm gevangen 
vis.
Onze sponsor CarpCompany had voor 
alle deelnemers aan de onderlinge wed-
strijden hele mooie prijzen en leuke 
troostprijsjes ter beschikking gesteld. 
Ook voor hen die niets of nauwelijks iets 
gevangen hadden. 
Daarom was het voor ons nogal teleur-
stellend dat lang niet alle ouders met hun 
kind of kinderen naar de prijsuitreiking 
gekomen waren. 

Voor de kinderen die zich daarvoor al 

hebben opgegeven volgt er in september 
nog een middag forelvissen en/of vissen 
op karper bij Visdorado De Kool in Heel-
weg. Er wordt daar op karper gevist met 
geleende, relatief zware hengels van De 
Kool met elastiek in de top. Die hengels 
zijn voor de jongste, beginnende vis-
sertjes heel moeilijk te hanteren, vooral 
als ze er een grote sterke karper aan krij-
gen. We adviseren de ouders van deze 
kinderen die zich daarvoor wel hebben 
opgegeven, om hun inschrijving voor het 
vissen op karper te annuleren, omdat dit 
voor hen op dit moment echt nog een stap 
te ver is. Aan het forelvissen bij De Kool 
kunnen de beginnende kinderen wel deel-
nemen, mits ze hiervoor geschikt mate-
riaal hebben. Forel is ook een sterke vis 
maar niet zo sterk als grote karper.

De volledige uitslag van de onderlinge 
wedstrijden voor de jeugd is terug te vin-
den op onze website.
      De jeugdcommissie
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Verzekeringen - Hypotheken - Pensioenen

Uw zekerheid
is onze specialiteit...

www. benlverzekeringen.nl

Dorpsstraat 21, Bemmel - Tel. 0880-456456
Email: info@benlverzekeringen.nl
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De zogenaamde Vierhoekwedstrijd  is 
een jaarlijkse viswedstrijd tussen de  
jeugd van Doetinchem, Gaanderen 
en Zelhem. De hengelsportvereniging 
uit Terborg is helaas een aantal jaren 
geleden afgehaakt dus de naam 
Vierhoekwedstrijd dekt eigenlijk de 
lading niet meer. 
Onze vereniging was dit jaar aan de 
beurt om deze wedstrijd voor de jeugd 
te organiseren in ons viswater op het 
Sportpark Zuid. De animo voor dit 
evenement begint nu helaas ook bij 
Zelhem (3 deelnemers) en Gaanderen 
(slechts  1 deelnemer) zodanig af te 
nemen, dat de vraag rijst of we hier nog 
wel mee door moeten gaan. Daar gaan 
we ons als jeugdcommissie de komende 
winter eens rustig op beraden.
Dit jaar is de Vierhoekwedstrijd echter 
nog gewoon gevist met 25 deelnemers 
en het was ondanks een korte regenbui, 
een geslaagd evenement. Alleen de 
vissen wilden deze avond jammer genoeg 
niet echt meewerken. Er waren bekers 
beschikbaar voor de vijf kinderen met de 
beste resultaten. Naast tien wat grotere  
prijzen, was er ook voor alle andere 
deelnemers een prijsje. 
Keyll Unawekla werd de winnaar met 
totaal 86 cm vis. Tweede werd Sem 
Kamp met 59 cm, derde Zoë Hoksbergen 

met 44 cm, vierde Sjoerd Wiecherink 
met 27 cm en vijfde werd Tyrone 
Gabeler met 25 cm. Alle vijf lid van 
HSV De Rietvoorn. Zij ontvingen naast 
hun prijs ook een beker.
Eerder werd er na afloop van deze 
wedstrijd voor de deelnemers altijd patat 
met een frikadel of een kroket gehaald 
bij een snackbar ergens in de omgeving 
en daarbij ging er nog wel eens iets mis.
Dit jaar had de jeugdcommissie een 
mobiele snackbar geregeld. Alle 
deelnemers kregen nu een bon waarmee 
ze zelf een patatje met een snack naar 
keuze konden ophalen bij de snackwagen 
die hiervoor bij het clubgebouw stond. 
Dat was een hele verbetering vond 
iedereen.
De volledige uitslag van de Vierhoek-
wedstrijd 2014 kunt u vinden op onze 
website.                
      De jeugdcommissie

Vierhoekwedstrijd voor de jeugd



10

 
          

- 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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Op zondag 25 mei 2014 zijn de selectie-
wedstrijden voor de jeugd  van de Fe-
deratie Midden Nederland gevist in de 
Berkel in Lochem. Er waren 21 deelne-
mers in drie categorieën A, B en C.

Het was een leuke en uitstekend verzorg-
de dag. Alleen had er meer vis gevangen 
mogen worden. 
Davey Wolsing had al vrij vlot de uit-
eindelijke buit binnen. Een baars en een 
prachtige zonnebaars zorgden ervoor dat 
hij de titel mee naar Doetinchem mocht 
nemen.
In zijn categorie heeft Tijn Otten zijn 
uiterste best gedaan om vis aan de haak 
te krijgen. Hij heeft het 3 uur knap vol-
gehouden en stug door gevist maar het 
mocht jammer genoeg niet baten.
Tom Menting ving 15 minuten voor het 
einde van de wedstrijd een brasem van 
ruim 2,8 kilo en werd daarmee winnaar in 
de categorie B. Tom had de moed eigen-
lijk al een klein beetje opgegeven maar 
hield gelukkig vol met als resultaat de 
eerste plaats. Justin de Roode viste naast 
Tom op stek 10 en deed echt van alles om 
vis aan de haak te krijgen maar het mocht 
niet baten. Justin ving helaas niets en ook 

hij kreeg de hatelijke 0 op zijn wedstrijd-
briefje. 
Al met al toch een zeer geslaagde dag 
voor onze vereniging. Tom Menting en 
Davey Wolsing mogen op zaterdag 6 
September deelnemen aan het NK vissen 
voor junioren in Nijkerk. We wensen ze 
daar alvast veel succes en visplezier.

Succes voor onze jeugd

Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl
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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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Wat doet een hengelsportvereniging 
terug voor zijn vrijwilligers? En hoe 
wordt het vrijwilligersgedeelte financi-
eel verantwoord?
Een interessante materie die we de 
afgelopen jaren als volgt hebben op-
gelost. Terugkijkend op het jaar dat 
we de uitbreiding van ons clubgebouw 
hebben gerealiseerd, moeten we stellen 
dat het bestuur destijds heeft besloten 
om de mensen die hierbij meerdere 
keren hebben geholpen te trakteren op 
een etentje samen met de groep en hun 
partners. 

Dit was een uitzondering omdat de werk-
zaamheden die door onszelf zijn gedaan 
een behoorlijke impact hebben gehad op 
het budget en op het thuisfront. En dan 

vindt het bestuur dat er wel wat extra mag 
worden uitgegeven.
Normaal houden we eenmaal per jaar een 
BBQ voor alle vrijwilligers, ook voor de 
mensen die de clubbladen rondbrengen. 
Die avond wordt gehouden op ons eigen 
terrein aan de Stokhorstweg. Deze avond 
duurt meestal van 18.00 uur tot 23.00 
uur en is uitermate gezellig. Soms als de 
omstandigheden het toelaten wordt er nog 
wat extra’s gedaan in de vorm van een 
verloting. Maar dit laatste is mede afhan-
kelijk van sponsors.
Wat we ook doen is eenmaal per jaar een 
dagje vissen, waarbij het bestuur samen 
met de leden van de commissies een 

leuke dag hebben. Soms huren we een 
vijver af maar dat hoeft niet altijd. Zo’n 
dag wordt meestal besloten met een een-
voudig patatje met een gehaktbal.
Tot slot gaat het bestuur jaarlijks samen 
een dagje vissen in een watertje in de 
buurt of in de polder. Dit kan zijn de Lage 
vaart, de Hoge vaart, de Berkel en dit jaar 
dus naar alle waarschijnlijkheid ’t Meertje 
nabij Nijmegen. Meestal pauzeren we dan 
in de middag met iets van de BBQ. Al 
naar gelang het weer en de vangst wordt 
er besloten hoe lang er wordt gevist.
Al deze evenementen hebben tot doel 
om de vrijwilligers te blijven activeren 
en ook om elkaar nog wat beter te leren 
kennen.

En dan het financiële deel, hoe gaat dat? 
Welnu, eenmaal per jaar gaat er een groep 
vrijwilligers van ons op de beurs staan 
bij het Eiland van Maurik. Een van de 
grootste hengelsportbeurzen van Europa. 
Dit jaar komen er daar zelfs meer dan 100 
standhouders waarvan wij met onze twee-
dehands stand er een zijn. Het roofvissen, 
het witvissen, het vliegvissen, enfin van 
alles is er te zien. Vorig jaar bracht ons 
dat weekend zo’n slordige 700 euro op 
voor de clubkas. 

Geweldig toch! Hieruit blijkt maar weer 
eens dat de vrijwilligers bijna voor zich-
zelf zorgen. Het kost u als lid bijna niets 
en er wordt toch gedaan wat we kunnen.
Allen bedankt, u bent ook van harte wel-
kom in de groep vrijwilligers
      Het bestuur

Vrijwilligers, een kostbaar bezit
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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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Het wordt steeds drukker binnen de 
vereniging met de uitvoering van 
diverse taken. Er zijn nogal wat klus-
sen en het worden er zeker niet minder 
nu er sprake is van een toename van 
het aantal jeugdleden en een stabilise-
ring bij de seniorleden. 

Vaak is een verzoek aan leden om mee te 
helpen bij verschillende zaken voldoende. 
Wij als bestuur moeten echter ook besef-
fen dat je niet altijd bij dezelfde mensen 
kunt aankloppen. Als bestuurslid ben je 
een vrijwilliger die niet altijd vrijblijvend 
zijn taak kan uitvoeren. Duidelijke afspra-
ken zijn belangrijk en die moeten daarom 
vast gelegd kunnen worden in overeen-
komsten samen met andere leden die een 
vrijwilligerstaak op zich nemen. Met dit 
laatste hebben mensen vaak problemen. 
Daar kun je misschien persoonlijk wel 
begrip voor hebben maar de vereniging 
heeft hier weinig aan.
Als alternatief voor bepaalde klussen zou 
je kunnen denken aan een groep mensen 
met voldoende reserves. Een groep die 
ook aangestuurd kan worden buiten het 
bestuur of de huidige commissies om. 
Een groep waarbij diegene die aanstuurt 
direct verantwoordelijk is richting het be-
stuur. Hij of zij komt met de voorstellen. 
In het kader van “vele handen maken 
licht werk” denken we bij voorbeeld aan 
een groep die zich bezig gaat houden 
met Sportpark Zuid. Uiteraard in nauwe 
samenspraak met de jeugdcommissies. Er 
zou ook een groep kunnen komen uit de 
botenbezitters om te assisteren bij de ver-
vanging van de daken van beide loodsen. 
In dit geval gaat het dan voornamelijk 
om het verwijderen van het huidige dak 
in samenspraak met de leverancier van 
de nieuwe daken. Op die manier zou je 
elkaar kunnen helpen bij het verdelen van 
het werk.

Het bestuur, en dat blijkt, zit tot aan de 
oren in het werk. Dat geldt ook voor de 
jeugdcommissie en voor de mensen van 
het onderhoud. En er komen nog veel 
meer klussen op ons af in de toekomst. 
Samen met de leden moeten we die kun-
nen klaren en het bestuur gaat er een 
beetje van uit dat dit moet gaan lukken.
Wellicht heeft u hier als lid ook wel be-
paalde gedachten over. Ventileer ze en 
geef u op als vrijwilliger. Geef ons aan 
waar uw sterke punten liggen zodat we 
daar, als het nodig is bij u op terug kun-
nen komen. 

Werk, werk en nog eens werk…

Botenhouders die hun boot in de winter 
op de kant willen hebben kunnen de 
volgende data alvast in hun agenda 
noteren: Maandag 27 oktober van 09.00 
tot 12.00 uur en Zaterdag 8 november 
van 09.00 tot 12.00 uur. Op deze 
ochtenden kan de boot gratis uit het water 
worden gehaald.
De botenhouder 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 soms 
grote verschillen in de waterstand!
De data waarop de boten weer gratis 
te water kunnen gelaten zullen worden 
bekend gemaakt op de website en in het 
eerste clubblad van 2015. 
              De commissie botenligplaatsen

Botenhouders attentie!



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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Er waren al plannen om dit 
voorjaar speciaal voor de jeugd 
kleine karpertjes uit te zetten in 
ons verenigingswater op Sportpark 
Zuid. Door een besmettelijke ziekte 
onder karpers op o.a. de Veluwe, 
kon dat toen helaas geen doorgang 
vinden. 
Maar op vrijdag 18 juli konden 
we eindelijk zo’n 1100 hele kleine 
karpertjes  (visbroed van dit jaar van 
ca. 3 tot 6 cm) komen ophalen bij De 
Kool in Heelweg. Bert, de eigenaar, 
had ze voor ons gevangen met een 
kruisnet en al klaar staan in een tank 
met stromend water met een net 
erover. Het viel nog niet mee om ook 

de laatste karpertjes uit die tank te 
krijgen met het schepnet, want die 
kleine dingen zijn supersnel.
Na een vooral rustige en 
voorspoedige reis naar Doetinchem 
hebben we ze snel uitgezet bij de 
invalidensteiger op het sportpark 
want het was extreem warm op deze 
vrijdag. Op een enkele uitzondering 
na hebben ze de reis gelukkig 
allemaal goed doorstaan.
En nu maar hopen dat ze snel zullen 
groeien en aan al die vraatzuchtige 
baarsjes, snoeken, futen en 
aalscholvers weten te ontkomen. En 
vooral dat onze jeugd er volgend jaar 
veel visplezier aan mag beleven.

Kleine karpers 
uitgezet op 

Sportpark Zuid
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Ons Motto:
'Vissen in een natuurlijke 
omgeving, met Achterhoekse 
gezelligheid onder het genot 
van een hapje en een drankje'

* Forellenvijvers
* Vliegvisvijver
* Karpervijver
* Camping
* 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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Tegenwoordig zie je in veel super-
markten of bij de Action hengelsport-
materiaal liggen tegen een zeer lage 
prijs. Vooral bij de jeugd zien we een 
toename van ongewenste materiaal-
keuze. Daarom ook is het erg belang-
rijk dat je, alvorens je over gaat tot de 
aanschaf van hengels, eerst voldoende 
informatie verzameld. 

Dit kan bij de meeste hengelsport-ver-
enigingen. Zij kunnen het beste advies 
geven over materiaal en welke spullen 
je nodig hebt bij de start van het vissen. 
Niets is zo frustrerend dan met niet deug-
delijk of onwenselijk materiaal te starten. 
Na een keer of wat te hebben gevist zon-
der iets te vangen belandt het materiaal 
in de schuur of erger, in de vuilcontainer. 
Dit hoeft beslist niet, wat overigens niet 
wil zeggen dat je visgarantie krijgt bij 
allerlei adviezen.
Bij voldoende kennis van zaken kun je 
soms slagen bij een supermarkt maar 
meestal niet. Vooral dit jaar zien we veel 
beginnende jeugd vissen met een 3 me-
ter hengeltje in ons sportpark. Tevoren 
kun je dan al zeggen dat je kansen op 
vis uiterst gering zijn. Dicht aan de kant 
is het zicht in het water zo groot dat de 
vissen je al bij voorbaat zien zitten. Van 
schrik gaan ze weg en zijn dus niet meer 
te vangen. Een hengel, mits je die han-
teren kunt, van 5 meter is daarom beter 
op zijn plaats. Lijndikte, haakgrootte en 
de keuze van een juiste dobber zijn ook 
van groot belang. Als aas kun je het best 
beginnen met kleine made aan een kleine 
haak (vanaf nr.16 en hoger).
Een schep- en leefnet en een koffertje 
behoren tot de basisuitrusting. Ook een 
onthaker hoort altijd in je viskoffer. Een 

hengelsteun is makkelijk als je de hengel 
even niet vast kunt houden. Een peillood 
is belangrijk om de diepte goed te kunnen 
bepalen.
Sommigen willen direct met een hengel 
met molen vissen. Per definitie raden we 
het af om hiermee te starten. Of je moet 
deze hengeltechniek geleerd hebben van 
ervaren vissers. Bij ons komt deze tech-
niek aan de orde als men alle certificaten 
voor het vissen met de vaste stok heeft 
behaald. In uitzonderingsgevallen kunnen 
we daar soms vanaf wijken. Ook hiervoor 
geldt dat je dit materiaal beter niet in de 
supermarkt kunt kopen.
Dus voordat je de materiaalkeuze hebt 
gemaakt eerst informatie inwinnen bij 
de plaatselijke hengelsportvereniging. 
Gelukkig hebben tegenwoordig veel 
hengelsportverenigingen een deskundige 
jeugdcommissie waar men met vragen 
terecht kan.
Bij je keuze van het materiaal ben je ook 
sterk afhankelijk waar je meestal gaat vis-
sen. Is het stilstaand- of stromend water? 
Heeft het water een diepte die je met de 
hengel kan bereiken? Heel veel informa-
tie kun je halen bij de plaatselijke hengel-
sportvereniging en dat is maar goed ook.
Een belangrijke reden om niet de Action 
of naar een supermarkt te gaan is wel 
de garantie. Is er iets stuk, dan kan in de 
meeste gevallen niemand je helpen en zo 
wordt goedkoop dan toch nog duurkoop.
Hopelijk kan dit artikel bijdragen tot een 
goede keuze. Weet je iets niet, vraag het 
dan. Je wordt bij ons graag geholpen door 
onze jeugdcommissie. 
Ook een gespecialiseerde hengelsport-
winkelier zal je graag willen helpen en 
adviseren.

Hengelsportmateriaal beter niet 
in de supermarkt kopen

Speciaal voor de jeugd
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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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Op zaterdag 2 augustus was het zover. 
Bestuur en commissies vertrokken om 
06.30 uur naar Het Mun. Deze dag was 
net zoals andere jaren bedoeld om eens 
een dagje samen met elkaar te gaan 
vissen. Daarvoor werd de karpervijver 
aldaar geheel afgehuurd. Een vijver 
overigens die afgelopen winter een 
stevige uitbreiding had ondergaan. Het 
was de moeite waard om het succes 
van vorig jaar te overtroeven. Er zitten 
in de vijver veel exemplaren tussen 
de 3 en 8 kilo. Veel schub- en ook veel 
spiegelkarpers. 

Enfin we waren met een groep van 15 
personen die er allemaal zin in hadden. 
Zo rond 08.00 uur starten we met de 
dagsessie. In het begin viel het een beetje 
tegen maar volgens Harrie zou dat in 
de loop van de dag beter worden. Piet 
Klein was een der eersten die een mooie 
spiegel binnen haalde. Hierna volgden er 
meer. Henk Supheert ving ook zijn vis 
met enige regelmaat. Vincent Wiedijk 
had zijn geheime wapen ingezet en ving 
de karper vlak aan de kant met macaroni. 

Vroeger een veel gebruikt aas maar de 
laatste jaren wat uit de mode geraakt. 
Zo zie je maar weer dat je de oude 
mogelijkheden opnieuw kunt inzetten en 
zeker als de vis het daarop doet.
Er waren er die visten met de vaste stok 
en ook een aantal visten met de feeder. 
Beide deden voortreffelijk hun dienst al 
hadden we het vermoeden dat de vissen 
aan de kant of met de vaste stok het pas 
in de middag gingen doen. Iedereen ving 
wel een karper, uiteindelijk bleek dat we 
een gemiddelde hadden gevist met zijn 
allen van 11 karpers over de hele dag.

Vissen op Het Mun in Appeltern
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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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De een had er wat meer dan de ander, 
helaas werd de dag voor Maarten geen 
bijzondere hij wist er slechts twee te 
vangen. En dat terwijl collega Jos er een 
behoorlijk aantal had. Hierbij had Jos ook 
nog eens de grootste karper die richting 
de 8 a 9 kilo ging. Jos moest hiervoor al 
zijn techniek gebruiken om deze binnen 
te halen.
Saillant detail was de duik van Henk 
Notten die anders zijn eerste drie delen 
van de hengel was kwijtgeraakt. Het zou 
en moest er ook van komen dat na Harrie, 
vorig jaar, nu weer iemand van ons een 
nat pak kreeg. De hengel was gered, 
Henk was nat en zijn duik veroorzaakte 
ook nog veel ongemak aan zijn been. Het 
lijkt er op dat Henk een soort zweepslag 
heeft opgelopen. Helaas kregen we niet 
een kans om een foto te maken van deze 
watergang. Henk ging net zo snel erin als 
eruit. Toch maar fijn dat hij een overall 
bij zich had!
De dag die stralend begon en waarvan 
we dachten hem tot 17.00 uit te vissen 
eindigde in een enorme stortbui die wel 
een half uur aanhield. Gelukkig zagen 
we de bui aankomen en terwijl de eerste 
druppels vielen zaten wij om 15.30 u. al 

binnen in het bijbehorende restaurant.
Na een hapje en een drankje togen we 
huiswaarts in de wetenschap dat we 
in totaal 160 karpers hadden weten te 
verschalken. Een dag die we zeker ook 
het volgend jaar herhalen op misschien 
we dezelfde plek.
Henk hopelijk herstel je snel van je duik 
in ieder geval wensen al de bestuur- en 
commissieleden je een voorspoedig 
herstel toe.
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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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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 
nieuwe	Jeugdleden	 	 	 	 €		2,00	

Eenmalig Inschrijfgeld 
nieuwe	Senioren/	Juniorplusleden	 	 			 €		5,00	

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

Ligplaats boot         €  50,00 n.v.t.      Per automatische
per jaar        incasso
         
Plaatsing op 
wachtlijst          €	10,00	

Aanvaarding 
ligplaats
Sleutelgld	/Adm.	 	 	 	 						 €	24,00	
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De contributies met ingang van 1 januari 2015 zijn:

Ter informatie hierbij alvast de contri-
butie van 2015 waarbij ten opzichte van 
2014 alleen de ligplaats van de boten-
houders is verhoogd zoals besproken in 
de jaarvergadering. Dit was noodzake-
lijk omdat naast de reeds gerealiseerde 
nieuwbouw er ook plannen zijn voor de 
toekomst o.a. de renovatie van de lood-
sen. De automatische incasso voor 2015 

zal rond 15 november 2014 plaatsvinden, 
kijk daarom goed op u bankafschrift van 
eind november. Indien daar géén betaling 
naar de Rietvoorn op voorkomt dan is de 
incasso niet mogelijk geweest (meestal 
om administratieve reden). 
Een tweede incasso is niet mogelijk, u 
zult zelf begin december het verschuldig-
de bedrag moeten overmaken naar onze 

Contributie 2015
BELANGRIJKE INFORMATIE VAN DE PENNINGMEESTER
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Noteer in uw agenda
De penningmeester houdt zitting voor 
contante betaling op:

Vrijdagavond: 5 december 
van 19:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 6 december 
van 10:00 uur tot 14:00 uur

LET OP!!! Betalingen na 1 januari 
worden	verhoogt	met	€	2,00	of	€	5,00	
en de niet afgehaalde VIS-passen en 
gaan 31 januari RETOUR Sportvisserij 
Nederland!!

Indien u géén lid meer wilt zijn in 2015, 
moet u schriftelijk afmelden vóór 1 
oktober 2014!

De penningmeester 
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bankrekening NL76ABNA09360.43.954 
t.n.v. De Rietvoorn Doetinchem. 
Let op!! U moet dan de bedragen van 
de kolom contant, zie tabel pag 25, 
als betaling overmaken! Of u betaalt 
contant op een van de zittingsdagen in 
het clubhuis, u kunt dan de nieuwe vispas 
direct zelf meenemen.

De contributie voor 2015 

betalen in 2014!!

Verzoek aan de boothouders die nu nog 
contant betaald hebben om dit jaar te 
betalen per automatische incasso voor 
2015, graag uw bankmachtiging dit 
jaar spoedig inleveren! b.v.d.

Zoals bekend heeft Henk ten Broeke 
vorig jaar de taken overgenomen van 
Hennie Weeber als penningmeester, 
met de opmerking om 1 jaar proef te 
draaien. Ondanks dat de ledenadmini-
stratie was verhuisd naar Nico Visser, 
waren de werkzaamheden voor Henk 
niet te combineren met een full time 
baan. 

Gelukkig hebben wij een nieuwe persoon 
gevonden die bereid is de taken als pen-
ningmeester op zich te nemen.

Ter introductie hierbij een woord van 
onze nieuwe penningmeester:
Mag ik mij even voorstellen mijn naam 
is Jan Horst, ik ben 66 jaar en 43 jaar 
getrouwd. Wij hebben 4 kinderen en 4 
kleinkinderen. In mijn werkzame leven 
was ik uitvoerder bij een bouwbedrijf 
en ben als vrijwilliger meer dan 40 jaar 
penningmeester bij de bouw en houtbond 
F.N.V. afd. Doetinchem / Gaanderen 
geweest. Met mijn pensioen ben ik hier-

mee gestopt. Nu werd mij gevraagd of ik 
penningmeester van de vereniging wilde 
worden, na rijp beraad heb ik dit verzoek 
ingewilligd. Bij een aantal mensen van 
U ben ik wel bekend omdat ik al 22 jaar 
lid ben van de vereniging en vaak aan het 
water te vinden ben.

Tot ziens aan het water of in het 
clubgebouw J.Horst

Nieuwe 
penningmeester
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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
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ej

an
@
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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
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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


