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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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Vissen op karper met de 
jongste jeugd

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.horst1@kpnplanet.nl

2e Penningmeester:  Nico Visser

Ledenadministratie:
Nico Visser Tel. 0314-341214

nvisser1@kpnplanet.nl 

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427
Uitvoering Botenligplaats:Uitvoering Botenligplaats:

Gerrie Hubers Tel. 0314-335057

Beheercommissie visstand 
en viswater: 

- Willem Swaters Tel. 0314-334305 
- Piet Klein Tel. 0314-333217 

of mob. 06-18984797

Contributie (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 zeevissen:
Commissaris: Ivan Larsen 

mob. 06-46182862
mariaenivan@live.nl

Uitvoering: ZeevissenUitvoering: Zeevissen
Bennie Vierwind Tel. 0316-223845
Erwin Bischoff mob. 06-42128258

Commissie junioren:
Erwin de Roode Tel. 0314-340787,
Vincent Wiedijk Tel. 0314-333873,

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, René Breuer, 

Sander Vrielink, Rudie Watulingas, 
Co van Dooren, Willem Swaters en 

Milou Dulos.

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205

Maarten Holterman mob. 06-23146295

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert Tel. 0314-378959

Electra: Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Vincent Wiedijk - 

Willem Swaters - Ivan Larsen
Opmaak-illustratie's: Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
Bank : NL 76 ABNA 0936043954

BIC: ABNANL2A
Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146. 

Koninklijk goedgekeurd 
13-08-1955 nr. 76

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, dinsdag en woensdag

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

Oplage: 1000 exemplaren
Het clubblad verschijnt 4x per jaar

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

ingezonden stukken.

Eénmalige inschrijfgelden + Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw Juniorlidmaatschap     €   2,00

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

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

Colofon
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Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

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

Info: www.dekruisberg.nl

Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
7 dagen geopend

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

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

U wordt gehaald en thuisgebracht

Houtkampstraat 62, 
Doetinchem   

Tel. 0314-32 62 10 
Fax 0314-36 10 27

Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

7 dagen geopend

5 
Ton van Aalst

Van de 
voorzitter

In dit laatste clubblad 
van dit jaar wil ik even 
terugkijken en ook al-

vast wat vooruitblikken. 
Terugkijkend moeten 

we constateren dat we 
ondanks vele proble-
men toch in staat zijn 
gebleken om met alle 

vrijwilligers samen een 
geslaagd verenigingsjaar 
neer te zetten. De Junior-

plus groep, een nieuw 
idee, startte heel goed. 

Hopelijk krijgt dit een goed vervolg. 
Aan de leiding van deze groep zal het 

niet liggen, Jos en Maarten werken 
daar hard aan. Ook de jongste jeugd, 

dit jaar onder leiding van Erwin en 
Vincent doen het goed met hulp van 

o.a. Co, Willem, Willie, Rudi, Marco, 
Sander, Gerben, Milou, Ton , René, 
Johan en vele anderen. De vangsten 
vielen dit jaar voor de jeugd wat te-

gen terwijl de volwassenen niet echt 
te klagen hadden. De slechte vangs-
ten bij de jeugd in de vijvers op het 

sportpark baren ons echt zorgen. Di-
verse mensen zijn al ingeschakeld om 
dit probleem op te lossen. Helaas lijkt 

een oplossing op korte termijn niet 
mogelijk.  De vangsten van de kruis-

karpers, uitgezet in 2012, vallen tegen 
en als er al een aan de haak komt 

blijkt dat die zo sterk gegroeid zijn 
dat ze zo door de lijntjes van onze 

jeugdige hengelaars heen zwemmen. 
De voorns die uitgezet zijn in 2013 
zien we ook maar zelden terug. We 

weten dat ze er in zitten, zien ze soms 
ook zwemmen maar ze bijten niet. 

Navraag leerde dat dit minimaal een 
aantal jaren duurt, omdat de vis echt 
moet wennen aan zijn nieuwe  leef-

omgeving. Dit jaar is er voor het eerst 
samen met de gemeente een degelijk 

plan van aanpak gemaakt tegen de 
woekerende gele plomp. 

Op sommige momenten 
was het voor de jeugd dit 
jaar bijna onmogelijk om 
goed te kunnen vissen. 
Niet leuk en een handicap 
bij de vislessen en bij de 
wedstrijdjes.
Dit jaar moesten we samen 
ook concluderen dat het 
penningmeesterschap een 
te zware belasting was en 
is voor mensen die ook nog 
deelnemen aan het arbeids-
proces. Gelukkig vonden 

we Jan Horst bereid om deze functie 
over te nemen. Jan heeft ervaring met 
financiën en kent de cultuur binnen 
onze vereniging  heel goed en deed 
eerder ook al veelvuldig vrijwilligers-
werk.
Hoe ziet de toekomst er verder uit? 
Niemand kan echt in de toekomst 
kijken en ook ik niet. Daarom kijk 
ik voorlopig alleen naar het volgend 
jaar. Een jaar waarin weer veel werk 
op ons afkomt en waarbij we hopelijk 
weer kunnen rekenen op uw hulp. 
Denk daarbij aan het verwijderen van 
de oude daken op de loodsen, hulp 
bij de beide jeugdafdelingen en ga 
zo maar door. In beweging blijven 
heet dat en dat geldt zeker ook voor 
onze vereniging. Zonder activiteiten 
en zonder actieve vrijwilligers zijn 
we nergens. Daarom lijkt het me ook 
goed om weer eens wat voorlich-
tingsavonden in ons clubgebouw te 
organiseren. Die werden in het ver-
leden altijd goed bezocht. Voor ons 
is het erg belangrijk om te weten wat 
u op dat gebied als hengelaar graag 
wilt. Een telefoontje of een e-mail  
naar de secretaris is voldoende. Wij 
zijn er voor u!
Alvast een fijne jaarwisseling en een 
visrijk 2015 gewenst.
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Als u regelmatig onze website bezoekt 
hebt u al kennis genomen van het on-
derhoud. We hebben daar ook wat fo-
to’s op geplaatst waarbij te zien is dat 
de firma Hobelman druk in de weer is 
geweest. Op donderdag 11 september 
werd gestart met het zuidelijke deel 
van de vijver. Ver kwam de bediener 
van de kraan niet want al snel bleek 
dat de giek om de wortels uit de bo-
dem weg te snijden niet voldeed. 

Afgesproken werd om de volgende dag 
verder te gaan met een zwaarder exem-
plaar. Een deel werd toen op die vrijdag 
gedaan maar de rest moest verschoven 
worden tot na het weekend.
Op maandag werd er weer verder ge-
werkt met, zo te zien een redelijk resul-
taat. 
Het werkelijke resultaat zal volgend jaar 
moeten blijken als de gele plomp weer 
begint te groeien. Het beste voor de vis 
en de vereniging zou zijn dat er voor 
ongeveer 15 procent aan plomp en lelies 
blijft staan. Toch kan het maar zo zijn dat 
we volgend jaar opnieuw een keer met 

de hand moeten maaien. Hiervoor kunnen 
we bij de gemeente aankloppen. Zij stel-
len enkele personen beschikbaar die ons 
daarbij helpen. Maar ook dan hebben we 
hulp van derden nodig en zullen moeten 
kijken welke vrijwilligers we hiervoor 
kunnen charteren.
Ook zullen we moeten kijken of het 
“gras” dat in het water groeit niet teveel 
nadelige effecten levert voor zowel de vis 
als de hengelaar. Met name in de kleinste 
vijver op plekken die niet diep zijn groei-
de het dit jaar welig. Een maatregel die 
we kunnen nemen is het uitzetten van wat 
graskarper. Dat is van latere zorg omdat 
het bestuur besloten heeft eerst de vijver 
weer wat rust te gunnen en daarna verder 
te kijken. In totaal heeft firma Hobelman 

dus drie dagen gewerkt om zoveel moge-
lijk wortels van de plomp weg te halen. 
Ook werden er 4 fietsen uit de vijvers 
gehaald. 

Neveneffect
Gemeentes baggeren regelmatig meren, 
sloten en vijvers uit, waarbij de sliblaag 
wordt verwijderd. Dit verkleint de kans 
op blauwalgenbloei. Er worden verschil-
lende methoden uitgeprobeerd in de strijd 
tegen blauwalg. Het belangrijkste blijkt 
echter het verminderen van de verontrei-
niging te zijn: het gehalte aan fosfaten en 
nitraten in het water moet omlaag, aange-
zien dit de voedingsstoffen zijn voor de 
blauwalg.

Positief
Na het onderhoud werd geconstateerd 
dat er al vrij snel vis werd gevangen bij 
de invalidensteiger. Hier was een lid van 
ons aan het vissen en hij ving binnen 
korte tijd een stuk of 15 mooie voorns. 
Dat geeft de burger moed zullen we maar 
zeggen. Hopelijk zet deze trend zich 
voort. 

Onderhoud vijvers 
Sportpark Zuid

Dit jaar op het Eiland van Maurik trof ik 
een interessante wat oudere heer. Deze heer 
Harry Kelly uit Zwolle, wist van alles over 
oude materialen en hengelsportspullen. Hij 
kende nog het tijdperk dat velen van ons als 
jochie hebben meegemaakt. In de vijftiger 
jaren was vissen soms een must om eten op 
de plank te krijgen. Menig voorn, snoek, 
paling en karper belandde toen op het bord. 
Het was de tijd dat men nog geen molens 
op de hengels had. Sterker, die waren er nog 
niet of nauwelijks. 
Het was de tijd van een bamboe hengel 
aan één stuk van een meter of vier. Een 
hengel aan een stuk? Jawel, en de hengel 
moest ook zo vervoerd worden. Het bamboe 
was geelachtig van kleur met wat donkere 
plekjes. In die tijd zocht men op basis van de 

kleur en de rechtheid een hengel uit. 
Later kwam er een Japanse variant in een 
geheel donkere kleur.  En vanaf het einde 
van de jaren vijftig kwam dit type ook nog 
uit als insteek hengel. De hengel was dan 
plm. 6 meter lang en de stukken varieerden 
van 2,5 tot 1,5 meter. Nog een hele klus 
voor het transport maar deze hengels waren 
wel al wat makkelijker hanteerbaar.

Molens, etc.
Bij ons in de streek was het toenmalige 
warenhuis (Tata) Huls een van de eersten 
waar je terecht kon voor een betaalbare 
werphengel. Het vissen met zo’n hengel 
was nog een heel gedoe, immers de hengel 
was nog steeds van bamboe en er zat een 
soort reeltje op waarvan je de lijn eerst 
moest afrollen van de spoel. Dus voor 
de afstand die je wilde vissen moest de 
lijn van de spoel af. Had je een vis dan 
volgde de omgekeerde volgorde. Dat was 
nog niet echt wat . Vele malen de lijn 
in de knoop en ga zo maar door. Later 
kwamen de eerste glasfiberhengels in 
werphengelvorm met molens die bijna net 
zo werkten als die van nu. De slip werkte 
echter lang niet zo nauwkeurig als bij de 
huidige molens, als er al een slip op zat. 
En een anti-blokkeersysteem kenden deze 
molens ook niet. De werphengels werden 
echt interessant toen de splitcane hengels 
uitkwamen. Heden ten dage ziet men nog 
vele hengelaars met weemoed kijken naar 
dit prachtige materiaal. Inmiddels zijn de 
hengels echte collector-items. Als we het 
dan toch over collector-items hebben kom 
je ook terecht bij de Mitchell molens van 
de jaren 70 en 80. Geweldig materiaal 
voor die tijd. En dat is het punt waar 
de interesse van Harry Kelly ligt en die 
hiervoor jaarlijks beurzen organiseert met 
de vereniging. Harry is een Collector Old 
Fishingtackle, zoals ze dat in het Engels 
noemen. 
Op de volgende pagina’s  vindt u  de 
informatie over de VHV die Harry mij 
toestuurde.               Ton van Aalst.

Nostalgie
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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 vereniging van 
hengelsportverzamelaars. 

(VHV)
Graag  maak ik van de gelegenheid gebruik 
om iets te vertellen over bovengenoemde 
vereniging. Deze “club” bestaat inmiddels 
21 jaar en heeft ongeveer 100 leden, voor 
een groot deel afkomstig uit Nederland, 
maar ook Denen, Fransen, Engelsen, 
Italianen, Zweden , Belgen en Duitsers zijn 
lid. Jaarlijks houden we 2 beurzen. Een in 
Vught: dit jaar op 25 oktober in het Van 
der Valk Hotel , Bosscheweg  2 . Dit is een 
internationaal gebeuren. Het is een van 
de grootste vintage hengelsportbeurzen in 
West Europa. De andere beurs, kleiner en 
wat meer op de Nederlandse verzamelaars 
gericht, vindt elk voorjaar plaats in 
Oud-Empel.  7 maart 2015: Locatie “De 
Lachende Vis”, Empelsedijk 21. De toegang 
voor deze beurzen is  gratis. Beiden zijn 
zeer de moeite waard want u vindt er vaak 
kwaliteitsmateriaal voor heel schappelijke 
prijzen. Al  ligt het accent op “verzamel 
aardige”spullen, zowel koop als verkoop; 
in het laatste geval is een telefoontje 

met de secretaris wel handig. .De VHV 
geeft  twee maal per jaar een clubblad uit, 
gevuld met bijdragen van leden.  Zoveel 
mogelijk digitaal, maar wel met respect 
voor de wensen van de leden die een 
voorkeur hebben/houden voor de papieren 
versie. We zijn per slot van rekening een 
“vintage” gerichte club. Al proberen we 
uiteraard wel gebruik te maken van de 
moderne communicatie mogelijkheden. 
De contributie bedraagt 15 euro per jaar; 
onze secretaris is Herman Verswijveren, 
Bremstraat 38 , 4341 JH Arnemuiden. 
Tel.0118 -615818. 
E-mail: info@vhv-daca.org
Tot zover even kort een schets van wat de 
VHV is en doet.

Graag ga ik op een aantal aspecten 
nader in. De leden hebben allemaal als 
kenmerkende “tik”: belangstelling voor 
oude zaken, o.a. materialen, technieken 
en gebruiken, rond de hengelsport. Dat 
kan zeer breed uitpakken, uw voorzitter 
gaf al een voorzet in zijn bijdrage. Oude 
hengels, molens, reels, haken, dobbers, 
kunstaas, boeken, er zijn waarschijnlijk 
meer dan 1200 Nederlandstalige boeken 
en boekjes over de hengelsport. Daarnaast  
verzamelen leden o.a. Mitchell molens, 
ABU pluggen, voerkorfjes, vismessen, 
zalmvliegen, etc. etc. Sommigen  
verzamelen geografisch gericht, alleen 
vliegen uit België, of over een bepaalde 
periode 5-delige splitcanehengels van 1900 
tot 1960 uit Frankrijk. Of alle edities van 
“The Complete Angler”, zijn er royaal meer 
dan 100 waarbij de 1e druk een vermogen 
waard is. Kortom een breed scala. Ik beperk 
me om praktische reden tot dit doorkijkje. 
Al deze ”verzamelaars” ontmoeten elkaar 
op de beurzen of, zeker als ze hetzelfde 
belangstellingsdomein hebben, b.v. Hardy 
reels of “snoeken boven de 135 cm”, dan 
mailen of bellen ze elkaar, bezoeken samen  
beurzen of  gaan gewoon een keertje bij 
elkaar de verzameling bewonderen.  Kennis 
van de, zeldzaamheids, waarde wordt 
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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

11

Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl

op deze wijze ook verworven, gedeeld 
en vastgelegd. Wat is bijvoorbeeld een 
CAP 304, Mitchell, molen waard? En 
als ie een dwars voetje heeft, door de 
kwaliteitscontrole geslipt? Er valt dan heel 
moeilijk mee te vissen maar ik heb hem 
graag in mijn verzameling. Verzamelaars 
zijn dol op dat soort dingen en we hebben 
heel leuke voorbeelden.
Er zijn veel boeken geschreven over 
technieken en materialen. Echt al van 
eeuwen terug. Deze zijn praktisch allemaal 
bekend in onze gelederen. Een prachtig 
blad “Classic Angling”, helaas alleen 
Engelstalig, laat ons elke 2 maanden een 
blik werpen op een voor velen onbekende 
wereld. Ook geeft het een overzicht van 
beurzen en veilingen in Europa en de VS., 
dit staat los van Marktplaats en Ebay. Als u 
iets bijzonders tegenkomt op hengelgebied 
en u wilt weten wat  het waard is of soms 

wat het geweest is: stuur een mailtje. 
Sportvisserij Nederland is serieus bezig 
de historie van de Nederlands Hengelsport 
in kaart te brengen. Ze zijn echt heel goed 
gedocumenteerd en ze hebben inmiddels al 
een fraaie collectie oude vismaterialen. 

Heeft u vragen, wilt u meer weten over 
de VHV, over een oude molen of een 
bijzonder kunstaas: mail even naar 
info@vhv-daca.org                 Harry Kelly.
  

Op zaterdagmiddag 6 september werd 
de traditionele forelvismiddag gehouden 
voor de jeugd bij Visdorado De Kool in 
Heelweg. De weersverwachtingen  leken 
gunstig en om 13.00 uur werden de eerste 
meelwormen, maden en ook alle moge-
lijke kleuren zelf meegebrachte powerbait 
te water gelaten om de forellen te verlei-
den tot een aanbeet. Zoals altijd waren de 
resultaten wisselend.
De topscorer was Justin de Roode met 10 
gevangen vissen. Jarno Hermanns ving 
een mooie grote hele bijzondere goud-
forel. Een enkele pechvogel  ving helaas 
niets. Er waren veel ouders mee gekomen 
waardoor het druk en gezellig was rond de 
vijver. Tot er tegen vieren plotseling een  
onverwachte hoosbui los barste die maar 
niet ophield. Besloten is toen om maar 
te stoppen met het vissen en eerder dan 
gepland  te beginnen aan het afsluitende 
patatje met een snack. Want voor de jong-
ste kinderen was dit het laatste evenement 

van dit visseizoen. Eenmaal weer terug 
in Doetinchem bleek dat er daar de hele 
middag geen spatje gevallen was. We 
hebben dus gewoon pech gehad.

Slot forelvismiddag in het water gevallen
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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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Dit jaar was het weer gezellig tijdens de 
BBQ voor de vrijwilligers. Jong en oud, 
allen waren vertegenwoordigd. Vrijwil-
ligers die clubbladen rondbrengen, zij 
die helpen op het terrein, commissie-
leden, helpers op ander gebied, en last 
but not least het bestuur, ook vrijwil-
ligers.

Er was goed gezorgd voor een hapje en 
een drankje. En er was genoeg voor ieder-
een. Alle vrijwilligers hadden persoonlijk 
een uitnodiging gekregen zodat ze er 
vooraf rekening mee konden houden. Het 
merendeel was daarom gelukkig aanwe-
zig. Sommigen waren helaas op vakantie 
of om een andere reden verhinderd.
Ton van Aalst heette de vrijwilligers van 
harte welkom en ging even in op de be-
langrijkheid van vrijwilligers, zeker bij 
zo’n veelomvattende club als onze vereni-
ging is. Zowel landelijk als regionaal staat 
onze vereniging zeer goed bekend. Ook 
plaatselijk doen we op veel fronten goed 
mee. De voorzitter was dan ook meer dan 
tevreden over zowel de hulp van de vele 
vrijwilligers.

Hiervoor bedankte hij  iedereen. Een 
beetje te vroeg werd er begonnen met 
de BBQ, dit terwijl er nog vrijwilligers 
kwamen binnendruppelen. 
Tegen de klok van negen werd bekend 
gemaakt dat er onder de aanwezige vrij-
willigers een verloting zou plaatsvinden. 
Overgebleven prijzen van eerdere eve-
nementen, geschonken door Publishing 
House en met name Waldo te Kloeze, 
werden verloot.

Rond de klok van elven toog iedereen 
huiswaarts en kon men terugzien op een 
gezellige avond die volgend jaar best 
wel wat meer vrijwilligers kan hebben. 
Nu waren we met 28 vrijwilligers met 
aanhang dat mogen er volgend jaar zeker 
35 worden, zodat we dan in totaal met 70 
mensen zijn.
Of er volgend jaar wederom een verlo-
ting zal plaatsvinden is even afwachten 
en ook mede afhankelijk van wat onze 
sponsoren doen.

Alle vrijwilligers chapeau! En bedankt 
namens de gehele vereniging.

De BBQ met de vrijwilligers
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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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Op zaterdag 6 en zondag 7 september 
stonden we wederom met een 
stand voor tweede hands spullen 
op de beurs, georganiseerd door 
Hengelsporthuis.com. Op zaterdag 
stonden we met vijf mensen in de 
stand op zondag met vier mensen. 

Dit jaar waren de vrijwilligers van onze 
zijde: Nico Visser, Co van Dooren, Henk 
Horst, Henk ten Broeke, Ilja van Aalst, 
Ester Kuiperij en Ton van Aalst. Dit jaar 
was het financiële resultaat wat minder 
dan vorig jaar. De omzet bedroeg 3500 
euro.
Deze tweede hands beurs kenmerkt zich 
vooral door de inbreng van bijna nog 
nieuwe en soms ook geheel nieuwe ma-
terialen. De spullen worden ingenomen 
en daarna te koop aangeboden. 
De meeste materialen zijn al van tevoren 
gelabeld met daarop de prijsindicatie. 
Van de opbrengst van de spullen krijgt 
onze vereniging 15 %, Hoewel de beide 
dagen best vermoeiend waren, was 
iedereen uiteindelijk toch blij met het 
resultaat. De kas van de club kon met 
meer dan 400 euro worden verrijkt. Het 
had meer kunnen zijn, ware het niet dat 
er op het laatste moment nog wat perike-
len waren die konden duiden op fraude 
of diefstal. Hierover kwam geen ophel-
dering. Voor het volgend jaar hebben we 
nu een formulier ontwikkeld, waarbij 
de verkoper tekent voor zijn inbreng en 
aanvaardt dat er ligt voor eigen risico. 
Daarnaast komen er nog wat extra regels 
waaraan men zich moet houden. Toch 
waren er ook leuke momenten, zoals op 
de zaterdag toen er een koper kwam die  
voor meer dan 200 euro aan kunstaas 
meenam. Overigens, ook het kunstaas 

ziet er over het algemeen ongebruikt uit.
We hebben onze medewerking voor vol-
gend jaar alweer toegezegd en hopen dat 
we binnen onze vereniging nog wat meer 
vrijwilligers kunnen charteren die op de 
beurs willen meehelpen. Misschien wel  
buiten onze stand om. Wie weet, want op 
zo’n grote beurs is er van alles te doen. 
In elk geval hebben we zeker 5 vrijwilli-
gers nodig per dag, voor bezetting van de 
tweede hands stand.
Ook is het zonde om met auto’s te rijden 
die niet volledig bezet zijn. Hoewel de 
organisatie ons hiervoor wel een vergoe-
ding geeft is dat niet wenselijk. De heer 
Polman uit Terborg en oud-Terborgenaar 
René Breuer (beiden lid bij ons) heb-
ben al min of meer aangegeven te willen 
helpen.
We hopen volgend jaar als vereniging 
wederom een bijdrage te kunnen leveren 
aan deze geslaagde beurs die uniek is in 
Europa.

Beurs op het Eiland 
van Maurik



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

17

Na jaarlijks de polder nabij Lelystad 
te hebben bezocht op de visdag voor 
het bestuur werd ditmaal gekozen voor 
een plekje dichterbij huis. Eerst was 
het de bedoeling om naar ’t Meertje 
te gaan bij Nijmegen. Deze locatie 
viel af omdat men daar onvoldoende 
overzicht had om elkaar te kunnen 
zien. 

Een dag gezellig uitgaan en af en toe 
eens een gesprekje kunt aanknopen met 
de linker- en rechterbuurman is wel een 
vereiste. Dat lukt dus in Nijmegen niet, 
hooguit een enkele plek waar je met 
zijn tweeën kunt zitten terwijl de rest op 
meer dan 50 meter verscholen zit achter 
het riet. Daarom kozen we voor de Ber-
kel, ook een geliefde locatie waarbij het 
overzicht, net zoals in de polder, meer 
dan goed is. We besloten naar Eibergen 
te rijden en aldaar een plek uit te zoeken. 

Eerst maar richting Rekken en de Duitse 
grens. Bij de eerste brug aangekomen 
bleek dat er weinig werd gevist. Na wat 
dubben kozen we ervoor niet rechtsaf te 
gaan naar de Duitse grens (hier hebben 
we in het verleden wel eens gevist) maar 
linksaf naar de stuw/sluis.
Helaas moesten we wel even zoeken 
om de juiste weg te vinden, maar dat 
betekende tevens dat we twee extra mo-
menten kregen. Het eerste wat we tegen 
kwamen was een Oehoe die rustig bij 
een boerderij op een baal hooi zat rond 
te kijken. Velen van ons hadden deze uil 
nog nooit in de natuur waargenomen. Na 
dit mooie beeld kwam er een minder leuk 
beeld. Henk ten Broeke reed met zijn 
auto in een spijker. Dat betekende een 
band wisselen. Wat een pech.
We kwamen terecht bij de Mallumsche 
watermolen, zo’n 200 meter onder de 
stuw. Mooie natuur dus we gingen er met 

Visdag bestuur geslaagd 
met weinig vis
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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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Op 30 augustus vond de jaarlijkse 
ontmoeting met  Oss plaats in 
Doetinchem. Deze ontmoetingen die 
reeds tientallen jaren plaatsvinden 
staan altijd in het teken van een 
gezellige, sportieve dag. Zo ook deze 
zaterdag waarbij een paar vaste 
deelnemers helaas moesten afhaken. 

Gelukkig was Henk Notten weer present 
na zijn uitermate spectaculaire duik in 
Appeltern. Helaas is dit voor Henk de 
laatste keer dat hij deelnam aan deze 
ontmoeting, want Henk stopt aan het 
einde van het jaar.
Zoals al vermeld was Oss niet kompleet. 

Theo Hertogs en Joep Koppers ontbra-
ken vanwege verplichtingen elders.  Bij 
ons ontbraken deze keer Willem Swaters 
en Rene Vels. Beiden doen wel mee met 
het feederen maar niet meer met de vaste 
stok.
Zowel in Oss als in Doetinchem won 
Oss de 2014-sessie. Weliswaar was het 
verschil in Oss gering maar toch pakten 
zij de zege. In Doetinchem gebeurde dat 
niet vaak. Zo ver we weten heeft Oss tot 
dit jaar slechts eenmaal in Doetinchem 
gewonnen. Dit was de tweede keer en 
dat vraagt dus om een  revanche volgend 
jaar in Oss. Aan de zijde van Oss deed 
Dick Keinemans voor de eerste keer 

Ontmoeting met Oss eindigt 
in verlies

volle moed tegen aan. Al vrij snel werden 
er wat voorns gevangen. Een goed begin 
is het halve werk zou je zeggen maar na 
een uur was het met de vangst gebeurd. 
Nu is juist de Berkel ook een water waar 
door de geringe diepte de vis het wel 
eens een tijdje af kan laten weten maar 
ze komen dan toch vaak weer terug. Die 
vlieger ging ditmaal niet op want de vis 
bleek nergens meer zin in te hebben. 
Hoewel Co er al een stuk of 15 had, wa-
ren er ook bestuursleden die nog niets of 
maar een enkel visje hadden.
In het begin van de middag, na de pauze 
zeg maar, wist Gerhard er nog twee te 

vangen. Henk Derksen kreeg telefoon 
maar had aan zijn feeder al een vis. 
Doordat hij prioriteit aan de telefoon 
gaf kreeg een snoek de kans de vis eraf 
te halen. Vincent ving nog een klein 
snoekje maar dat was wel alles voor 
de hele dag. Henk ten Broeke wist aan 
zijn feeder, extra aangeschaft om uit te 
proberen, nog een grondeling. Hij heeft 
op deze dag door o.a. Co weer wat bijge-
leerd over het vissen.
Na afloop hebben we in ons clubgebouw 
nog wat nagepraat en genoten van een 
menu van de Chinees. Volgend jaar maar 
kijken waar de rit dan naar toe gaat.
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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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mee. Dick, die dit jaar bij de oudjes in 
Oss nog een 4e plek haalde moest mee-
doen om een koppel vol te krijgen. Dick 
is de penningmeester van Oss, en de 
grote animator van hun kant voor deze 
traditionele ontmoeting. Hij stopt begin 
volgend jaar als bestuurslid en maakt de 
40 jaar net niet vol maar zit er dicht tegen 
aan. Hij is de man bij Oss die samen met 
zijn medebestuursleden de club naar een 
kleine 2300 leden heeft gebracht.
Terug naar onze zaterdag. De dag begon 
zeer slecht met veel regen. We konden 
na het broodje en de koffie om 08.30 uur 
vertrekken naar de kribben. De kribben 
waar de laatste weken weer goed vis te 
vangen was. Het was gelukkig droog 
bij het installeren van de spullen en om 
09.30 uur klonk het signaal van begin-
nen. Al  vrij snel werden de eerste vissen 
geland. We zeggen wel vissen maar het 

waren vooral kleintjes die eerst werden 
gevangen.
Van de zijde van de thuisploeg rekende 
men niet op het vangen van brasem. Men 
rekende vooral op voorn en winde. Im-
mers de laatste weken waren de vangsten 
goed maar werden er zelden brasems ge-
vangen. Toch bleek achteraf dat men een 
gok had kunnen wagen. Er waren deel-
nemers van Oss die wel 3 of 4 brasems 
verschalkten en dat brengt natuurlijk veel 
gewicht mee. Deze deelnemers visten met 
de korf op de vaste stok. Johan Siebelink 
wist aan een 8-honderste lijntje nog een 
snoek te verschalken van  4 kilo. Dit 
was tevens het verschil dat er was tussen 
Doetinchem en Oss want de snoek telde 
niet mee in de eindklassering. Het is een 
witvis- en geen roofvisevenement.
‘s Middags werd het tegen 14.00 uur 
gelukkig wat droger zodat we ook droog 
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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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konden inpakken. 
Net binnen, goot het weer enorm. Ieder-
een heeft na afloop dus de pech gehad dat 
de spullen thuis een extra behandeling 
nodig hadden. Ondergetekende heeft op 
maandag alle spullen schoongemaakt 
en gedroogd in de zon die toen zich wel 
weer liet zien.
Na afloop werd er nog veel nagepraat 
onder het genot van een hapje en drankje 
in ons clubgebouw. Ton en Bjorn spra-
ken de aanwezigen nog even toe waarna 
iedereen een wel thuis werd gewenst 
. Even na vijven vertrokken de laatste 
deelnemers  na een leuke dag, ondanks 
het slechte weer.

Rest ons om alle mensen, zowel in Doe-
tinchem als in Oss,  te bedanken die ge-
holpen hebben om deze dag goed te laten 
verlopen.

Eindstand
Totaalgewicht Oss:             24.977 gram
Totaalgewicht Doetinchem:20.973 gram
 
Oss heeft van Doetinchem gewonnen met 
een verschil van 4.004 gram.

Nogmaals de gelukwensen voor de 
hengelaars van Ons Genoegen uit Oss.
                
   Ton van Aalst

De informatie/demonstratie vindt plaats 
op maandagavond 17 november a.s. in 
ons clubhuis. De avond begint om 
19.30 u. en is gratis toegankelijk. 

Wie komen er ??
* De firma Berendsen, de makers van het 
Berlok Lokvoer.
* De firma Heledirn, da makers van de 
visstations het Visdiefje en De IJsvogel.
Berlok voeders, demonstreert  hun 
nieuwste lokvoertjes en geeft tevens 
tips en trucks hoe en onder welke 
omstandigheden  je het lokvoer moet 
gebruiken en moet samenstellen. 

Heledirn heeft een nieuw vereenvoudigd 
visstation gemaakt. Deze primeur wordt 
deze avond bij ons gedemonstreerd. 
Geef je wel even op  zodat wij weten 
hoeveel leden er komen. We hebben 
plaats voor maximaal 50 personen.  Dus 
vol is vol.
Opgave kan via een lijst die in het 
clubhuis hangt en via het e-mail adres 
w.swaters@wrij.nl
Als je niet over een computer beschikt 
kan het ook per telefoon, 0314-369758.
Meer informatie over deze avond kun je 
vinden op onze website.
          Willem Swaters.

Informatie/demonstratieavond 
in ons clubhuis
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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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Op zaterdagmiddag  20 september 
vond het laatste evenement plaats voor 
onze jongste jeugdleden.
Dat vond plaats in de karpervijver bij 
Visdorado De Kool in Heelweg. 
Zo’n zeventien enthousiaste jonge vis-
sers, sommigen met hun vader, moeder 
of opa zochten deze middag een mooi 
plekje aan de vijver om te proberen 
karper te vangen. 

Er werd gevist met vaste hengels met 
elastiek in de top. Dit om de explosieve 
runs van de sterke karpers te kunnen op-
vangen. Er waren kinderen bij  die al zelf 
zo’n hengel bij zich hadden. De anderen 
visten met een geleende hengel van De 
Kool. Het weer was in het begin uitste-
kend en er werd over het algemeen ook 
best leuk gevangen. Wel veel erg kleine 
karpertjes maar ook een aantal hele mooie 
grote exemplaren. Rond drie uur begon 
het opeens verontrustend te rommelen 
in de verte. Maar in de lucht was er nog 
helemaal niets te zien. Op buienradar, 
bekeken via verschillende aanwezige 
smartphones leek het er aanvankelijk op 
dat de onweersbui wel langs ons heen zou 
trekken. 
Maar tegen vieren moesten we helaas 

toch het besluit nemen om iedereen heel 
snel op te laten breken en in te laten pak-
ken omdat de bui toen toch sneller dan 
gedacht, gevaarlijk dicht onze kant uit 
kwam. Hiermee kwam jammer genoeg 
een abrupt einde aan een hele leuke vis-
middag die wat vroeger eindigde dan wij 
gewild en gepland hadden. 

Een buitengewoon lid is iemand die lid 
is van onze vereniging, maar door licha-
melijke of andere omstandigheden niet 
meer actief kan deelnemen aan de hen-
gelsport. Een buitengewoon lid betaalt 
jaarlijks uitsluitend de verenigingscontri-
butie. Hij/zij ontvangt geen vispas. Wel 
ontvangt hij/zij net als ieder ander lid het 
clubblad en is welkom op evenementen 
die door de vereniging worden gehou-
den.
Een verzoek tot buitengewoon lidmaat-
schap kan men richten aan het secreta-
riaat van de vereniging. De beslissing 
daarover wordt genomen tijdens de 
eerstvolgende bestuursvergadering na 
ontvangst van het verzoek.

Vissen op karper met de 
jongste jeugd

Buitengewoon 
lidmaatschap
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Noteer in uw agenda
De penningmeester houdt zitting voor 
contante betaling op:

Vrijdagavond: 12 december 
van 19:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 13 december 
van 10:00 uur tot 14:00 uur

i.pv. 5 en 6 december!!

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!!
        De penningmeester 
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We plaarsen nog ‘n keer de werkwijze 
van de contributiebetaling voor 2015, 
tevens de verandere data van de con-
tante betaling.
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 
bankrekening NL76ABNA09360.43.954 
t.n.v. De Rietvoorn Doetinchem. 
Let op!! U moet dan de bedragen van de 
kolom contant, zie pag. 3, als betaling 
overmaken! 
Of u betaalt contant op een van de 
zittingsdagen in het clubhuis, u kunt dan 
de nieuwe vispas direct zelf meenemen.

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.

De contributie voor 2015
betalen in 2014

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Deze nieuwe 
kansen pakken wij met beide handen 
aan, en gaan fanatiek van start in het 
nieuwe seizoen met een dag wrakvissen 
op Zaterdag 24 Januari 2015 met de 
goede boot, de Valkyrie..!! Het wordt niet 
zomaar een dag, want wij hebben een 
lange wrakkentocht geboekt, hierdoor 
hebben wij maar liefst 5 uur meer op zee, 
met dus bijhorende kans om wat stevige 
wintergullen te vangen. Programma en 
tijden volgen later.                                                      
De prijs wordt € 100.- excl aas en 
transport, een portie pieren kost bij Hoek 
15.-, maar dat zijn ook grote porties, 
transport wordt zoals altijd afgerekend 
met je eigen chauffeur, € 25,-. Wacht 

niet te lang met aanmelden, want er zijn 
slechts 12 plaatsen te vergeven.
Aanmelden kan bij Ivan, 06-46182862 of 
mariaenivan@live.nl, betalen bij Erwin 
Bischoff.

Groetjes, de Zeeviscommissie

Wrakvissen met de Valkyrie
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Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251

René Hermans
Privé 0575 - 461429
Mobiel 06 - 55977094

Telefoon 0314 - 345682 
Fax 0314 - 354968

E-mail: t.hermans@chello.nl

Voegersbedrijf
‘Doetinchem’

Jurriens
ju

rri
ej

an
@

ho
tm

ai
l.c

om

Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
29

Elke dag, een 
keizerlijk lopend buffet 
vanaf 17.00 uur.

Uw kunt bij ons terecht voor al uw:
personeelsfeesten - familiediners -
bruiloften - recepties enz.
Ook voor afhalen!

Terborgseweg 57, 7001 GH Doetinchem,
tel. 0314 - 360555 / 360677
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Klaar terwijl u 

wacht!!

Geerdink Sleutel en slotenspecialist
Dr. Huber Noodtstraat 77, Doetinchem.
Tel. 0314-324108

Voor meer informatie:

2e
Autosleutel
met chip bij laten maken?

VOOR BIJNA ELK MERK!

Niet zómaar ‘n cafetaria!

Potgieterstraat 11, 7002 BX Doetinchem 
Tel. 0314 - 324254
Dinsdag t/m Zondag geopend van 11.00 - 23.00 u. 
Maandag gesloten

Hét adres voor de betere snacks 
en natuurlijk raspatat

3131

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 323841
www.otohendriks.nl

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 390011

www.autodoetinchem.nl



Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
info@rutgersrecreatie.nl  -  www.rutgersrecreatie.nl

In onze ruime en goed bereikbare shop vindt u wat u zoekt.
Een groot assortiment boot- en kampeerbenodigdheden tegen de scherpste 

prijzen. Bovendien kunt u altijd rekenen op deskundig advies van onze 
medewerkers.

Wij heten u van harte welkom bij Rutgers Recreatie!

Kamperen
Onderdelen
Accessoires

Watersport
Roei-, vis- en motorboten
Opblaasboten, kano's
Buitenbootmotoren
Trailers
Accessoires

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft, 
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Kalf, Talamex, Lodestar, Buster

Scherpe prijzen, deskundig advies, groot assortiment 
en een ruime parkeerplaats.

Ook voor reparatie en onderhoud!!

Loop is binnen bij Rutgers Recreatie!!

Voor al Uw boot en 
kampeerbenodigdheden


