Nieuwsbrief Nr.1 2018
Hengel sport vereniging de rietvoorn Doetinchem

Voor de wedstrijdvissers en de jeugd……..

Vispassage Sluis Doesburg

Het nieuwe schema voor
de wedstrijden in 2018 is
klaar. Er zijn een aantal
wedstrijden vervallen en
er is wat nieuws bijgekomen. Wij hopen op
deze manier u te kunnen
enthousiasmeren om deel
te nemen. Het inleggeld
behouden de karperactiviteiten en de 50 plus zijn
hetzelfde gebleven. Het
inleggeld voor de bootkoppel is teruggebracht
van 30 naar 20 euro.
Het bestuur heeft gekeken om een goede en
voor iedereen duidelijkheid te verschaffen. Dat
hield o.m. in dat gekeken
is of er voor iedereen
voldoende gelegenheid
is om aan een activiteit
deel te nemen. Welnu dat
is niet het geval o.a. de
bootkoppel en de 50-plus.
Dus voor die wedstrijden
vragen we dan ook een
bijdrage. De onderlinge
zeg maar de kantwedstrijd
is 1 wedstrijd geworden
waaraan iedereen kan
deelnemen. Daarvan
heeft het bestuur naast
deze wedstrijd ook de feederwedstrijd zonder inleg

De voorbereiding voor de
vispassage bij Doesburg
zijn in volle gang. Straks
kunnen vissen vanuit
de Gelderse IJssel tot
in de haarvaten van het
stroomgebied Oude IJssel
optrekken. Het verschil in
waterstand kan oplopen
tot vijf meter, dit vraagt om
een innovatief ontwerp
dat duurzaam, robuust
en toekomstbestendig
is. De initiatiefnemer is
het Waterschap Rijn en
IJssel. Voor de realisatie
van het project is een
bouwteam actief waarin
wordt samengewerkt aan
een definitief ontwerp. Dit
bouwteam bestaat naast
ons waterschap uit diverse aannemers. In maart
2018 gaat de schop in de
grond, de oplevering staat

van de leden te vissen.
Het bestuur hoopt met
deze maatregel en dat er
door meer leden wordt
deelgenomen. Ook voor
de jeugd vanaf 14 jaar is
het mogelijk mee te doen.
Zeker gezien de jeugdopleiding van de afgelopen
jaren verwacht en we
dan ook meer deelname
van deze groep. Er zijn
nogal wat jeugdleden
die bij ons het feederen
hebben geleerd. Ook dat
is een gelegenheid om
deel te nemen. Indien je
als jeugdlid geen vervoer
hebt kun je dit melden
en zul je naar alle waarschijnlijkheid wel met een
senior mee kunnen rijden.
Ook voor wat de verdeling
van de prijzenpot is er
duidelijkheid op papier gekomen. Daarnaast willen
we meer leden betrekken
bij het clubgebouw. Welnu
met de getroffen maatregelen t.a.v. de prijsuitreiking hopen we u het beste
pakket te kunnen bieden
wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Zie het volledige schema
in deze Nieuwsbrief

gepland in het voorjaar
van 2019.
Monitoring van de vispassage “sluis de Pol” laat
zien dat diverse soorten
vis de vis passage gebruiken om stroom opwaarts
te trekken. Als ditzelfde
gebeurd bij de passage
“sluis Doesburg” dan komt
dit de visstand in de Oude
IJssel ten goede. Wordt
de Oude IJssel misschien
weer een topwater.
De vispassage “de Pol”
is heel goed bereikbaar
en te bekijken vanaf een
aangelegde wandelroute
met een wandelbrug over/
in de passage. Echt de
moeite waard om er een
keer te gaan kijken en vissen te spotten die gebruik
maken van deze passage.

Oudejaarskaarten 2017
Op woensdag 27
december werd de
jaarlijkse klaverjasdag
gehouden in ons
clubgebouw. Traditioneel
worden de tafels
bezet door onze leden
aangevuld met mensen
van de groep de Daele.
Deze laatstgenoemde
doen daarvoor een
extra financiële bijdrage,
terwijl onze leden gratis
deelnemen. Er werd
rond 11.00 uur gestart
nadat men zich eerst
tegoed had gedaan aan
koffie met een heerlijke

appelflap. Er werd serieus
gekaart waarbij zo nu
en dan een foutje werd
toegestaan. Gerdien,
Henk en Co zorgden voor
de hapjes en de drankjes.
De koffie was gratis. Ook
nu gold het gezegde
wie vaker de kaarten in
handen heeft maakt ook
de grootste kans. Het was
dan ook niet verwonderlijk
dat Co van Dooren de
uiteindelijke winnaar
werd. Een Engeltje op zijn
schouders die maar bleef
zitten werkte zeker niet
averechts.

17.
18.
19.
20.

Theo Bruggink			
Gerard Ariessen 		
Gert Supheert 			
Bert Wijnands 			

Al met al een zeer
gezellige en geslaagde
dag die zeker voor
herhaling vatbaar is.

6838 punten
6730 punten
6604 punten
6040 punten

Er zijn 5 prijzen uitgereikt
t.w.
1e prijs 10 €
2e prijs 10 €
3e prijs 10 €
4e prijs 10 €
5e prijs 10 €
Dank aan alle hulp en
inzet!

Stremmingen op de Oude IJssel
De uitslag:
1.
Co van Dooren 		
2.
Koos van de Berg 		
3.
Marina Zaalmink 		
4.
Theo Piek 			
(stoelendans)
5.
Ina Zaalmink		
6.
Willem Greven 			
7.
Willy Keuben
		
8.
Henk Derksen 			
9.
Dick Meijers 			
10.
Maikel Stienissen 		
11.
Ton van Aalst 			
12.
Jan van Gessel 			
13.
Willy Hubers 			
14.
Nico Visser 			
15.
Henk Supheert 		
16.
Henk ten Broeke 		

9704 punten
8346 punten
8285 punten
8153 punten
8135 punten
8070 punten
7784 punten
7741 punten
7667 punten
7584 punten
7553 punten
7263 punten
7222 punten
7049 punten
6933 punten
6929 punten

Het zal ook dit jaar maar
ook in de toekomst vaker
voorkomen dat er stremmingen zijn op De Oude
IJssel. Dat is lastig omdat
we er niet aan gewend
waren dat er meer gebruik van de rivier wordt
gemaakt dan voorheen.
We hebben te maken
met roeiwedstrijden met
zwemactiviteiten (zwemmen voor een vreselijke
ziekte) en ga zo maar
door.
We zullen trachten om

zoveel mogelijk dit te publiceren via de website en
als mogelijk via internet.
Daarnaast hangt er direct
na de poort en naast
het toilet een speciaal
publicatiebord voor de
boothouders. Het is zeker
zinvol om daar een blik op
de informatie te werpen.
Houdt u zich vooral aan
de bij de stremming
aangegeven deel van de
Oude IJssel om conflicten
te vermijden.

Prijzenpot en regels Wedstrijden 2018
Aan het eind van de wedstrijden van 2017 kwamen
verschillende vragen en
voorstellen binnen bij het
bestuur aangaande de
wedstrijden.
Het betrof o.a.:
1.Het inzetten van een
reserve bij de bootkoppel.
2.Het vissen met niet
toegestane hengellengte
bij de bootkoppel
3.Het transparant maken
van de prijzenpot, en
meer duidelijkheid bij de
regels/prijsverdeling.
Daarop heeft het bestuur
in samenwerking met de
wedstrijdleider diverse
scenario’s op papier gezet
Uiteindelijk hebben die
er toe geleid dat op de
bestuursvergadering
van12 december 2017
een beleid is opgesteld
en goedgekeurd t.b.v.
de bovenstaande zaken
.Van dit beleid wordt niet
afgeweken temeer er zeer
zorgvuldig is omgegaan
met allerlei bijkomende
zaken.
Hieronder het belangrijkste deel van het
beleid.
Ten aanzien van punt 1:
Het bestuur heeft het
besluit genomen hieraan tegemoet te komen.
Wel is het logisch dat de
reserve bij voorkeur een
ligplaatshouder moet zijn,
of in ieder geval lid van
onze vereniging
Het is mogelijk om max. 2
keer een reserve/invaller

in te zetten. Bij bijzondere
omstandigheden door o.a.
langdurige afwezigheid
kan in overleg met de
commissie of het bestuur
kan hiervan worden afgeweken.
Ten aanzien van punt 2:
Dan is er met name bij de
bootkoppel het verzoek
om de hengellengte vrij
te geven geopperd. Dit
verzoek heeft het niet
gehaald in het overleg. Er
zijn teveel hengelaars die
speciaal voor de boot een
7 meter hengel hebben
aangeschaft. Daarnaast is
het naar voren gekomen
dat er een vermoeden is
dat er deelnemers zijn die
met een langere hengel
vissen. Dit laatste is bijna
niet te controleren. Hooguit kunnen we de deelnemers er attent op maken
zich tijdens het vissen
sportief te gedragen. We
kunnen moeilijk drones
inzetten ter controle of
vooraf de hengelspullen
controleren. Ook kunnen
we de deelnemers weer
dichter bij elkaar plaatsen zodat door meerdere
personen zaken kunnen
worden waargenomen.
Toch zullen er in die zin
en als het nodig is controle middelen worden
ingezet. Hopelijk heerst er
vanaf 2018 het gezonde
verstand.
Ten aanzien van punt 3:
Inventarisatie prijzenpakket 2017
Verenigingsuitgaven

De bijdrage van de vereniging dit jaar bedroeg:
Bij de prijzen:			
600 euro
Bekers (vervallen in 2018)
200 euro
Huur vijver Heelweg		
150 euro
Huur vijver MUN		
150 euro (wordt in
2018 125 euro)
Prijsuitreiking			
100 euro

Totale prijzenpakket
2018
Het streven is om vanaf
2018 de bedragen van de
prijzen vooraf bekend te
maken. Zo kan iedereen
zien wat er als pakket
wordt gepresenteerd. De
verhouding zoals wij vanaf 2018 hanteren is 1:2,
naar beneden afgerond.

NIEUW (voorstel naar aantal deelnemers)
Het aantal deelnemers in series:
A
12 deelnemers betekend 6 prijzen;
VAK
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
B

VAK
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro

15 deelnemers betekend 7 prijzen

VAK
VAK
1e prijs twv 50 euro
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
3e prijs twv 30 euro
4e prijs twv 25 euro (afhankelijk van gewicht)
C

18 deelnemers betekend 9 prijzen;

VAK
VAK
1e prijs twv 50 euro
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
3e prijs twv 30 euro
4e prijs twv 25 euro
4e prijs twv 25 euro
5e prijs twv 20 euro (afhankelijk van gewicht)
D

21 deelnemers betekend 10 prijzen;

VAK
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
4e prijs twv 25 euro
5e prijs twv 20 euro

VAK
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
4e prijs twv 25 euro
5e prijs twv 20 euro

E

24 deelnemers betekend 12 prijzen;

VAK
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
4e prijs twv 25 euro
5e prijs twv 20 euro
6e prijs twv 15 euro

VAK
1e prijs twv 50 euro
2e prijs twv 40 euro		
3e prijs twv 30 euro
4e prijs twv 25 euro
5e prijs twv 20 euro
6e prijs twv 15 euro

EB/BOOT
24 deelnemers betekend 12 prijzen;
1e prijs twv 2x50 euro = 100 euro		
2e prijs twv 2x40 euro = 80 euro
3e prijs twv 2x 30 euro = 60 euro
4e prijs twv 2x 25 euro= 50 euro
5e prijs twv 2x 20 euro= 40 euro
6e prijs twv 2x 15 euro= 30 euro
De prijzen (kunnen tegoedbonnen zijn) zijn zo verdeeld
dat er geen al te groot verschil is tussen de eerste en
de laatste prijs. Dit is mede afhankelijk van de inleg van
de deelnemers.

De voorlopige inschatting voor het seizoen 2018 zijn:
Aantal deelnamers

Aantal deelnamers

Inleg

Bedragen club (prijzen)

Karper Heelweg

18 pers.

40 euro p.p.

0 euro
(cat C inleg deelnemers)

Huur vijver (€550)
Bootkoppel

150 euro
24 pers.

10 euro p.p.

120 euro
(cat.EB 12 boten/
24 deelnemers)

9,5 meter

18 pers.

0 euro

275 euro

Inlegvrije feeder

18 pers.

0 euro

275 euro

50 plus

12 pers.

10 euro

120 euro

12 pers.

10 euro

120 euro**

0 euro

125 euro

Inlegvrije vaste stok

1 koppelwedstijd
Vrije hengelkeus
Huur vijver Mun
6 extra verlotingsprijzen a
25 euro per stuk

150 euro

Prijsuitreiking

100 euro

Bekers afschaffen om bovenstaande te kunnen handhaven!!!!!
**Bij 12 of meer deelnemers wordt er in vakken gevist.

A

12 deelnemers/6 koppels betekend 6 prijze

1e prijs twv
1e prijs twv
1e prijs twv

2x € 50 = € 100
2x € 40 = € 80
2x € 30 = € 60

Bij meerdere deelnemers de totaalprijs zoals vernoemd
in de series volgen!
Bij vakverdeling is het middenvak altijd het vak met 1
deelnemer meer bij ongelijke verdeling.

t.o.v. de botenkoppel! De
feederwedstrijd is er bij
gekomen omdat we nu al
een aantal jaren de wat
oudere jeugd les geven
in het feederen. Wellicht
trekken we met deze
wedstrijd ook wat jeugdig
elan.

Transparantie/duidelijkheid zal leiden tot een betere
acceptatie van alle deelnemers!!!!!!

Extra’s:
2018 is er ook weer een
zgn. wedstrijd zonder inleggeld waarbij de vereniging garant staat voor de
prijzen.
Onafhankelijk van het
onder A, B, C, D en E
vastgestelde aantal deelnemers worden er op de
prijsuitreiking extra prijzen
verloot onder hen die niet
in de prijzen zijn gevallen
en wel aanwezig zijn bij
de prijsuitreiking. Dit zijn
in principe 6 prijzen van
ieder 25 euro.
De extra prijzen die er bij
de verloting niet uitgaan
blijven eigendom van de
vereniging.
Bij de prijsuitreiking krijgen de deelnemers gratis
een hapje en een drankje

E.e.a. terwijl de inleg
van de bootkoppel van
30 euro is teruggebracht
naar 20 euro.
T.a.v. de inlegloze wedstrijden:
Het voordeel van deze
evenementen is dat iedereen kan meedoen aan
deze wedstrijd. Dit gezien

aangeboden van de vereniging.
Als verdere extra kunnen
we nog e.e.a. doen t.w. bij
voorbeeld:
Om animo te kweken om
elders een dagje (geen
wedstrijd) te houden voor
geïnteresseerden zoals bij
voorbeeld een dagje Polder zoals afgelopen jaar
of naar het Twentekanaal.
Bij voorbeeld een BBQ
aldaar waarbij de kosten
voor de BBQ (vlees en
benodigdheden) door de
vereniging wordt gedragen!
Let wel: Dit is een voorstel, en zal door de bestuursvergadering moeten
worden goedgekeurd!!!!

Gratis boten te water laten
Op maandag 19 maart
kunt u uw boot gratis te
water laten van 09.00 uur
tot 12.00 uur.
Ook op zaterdag 7 april
bieden wij u de mogelijkheid van 09.00 uur tot
14.00 uur.
Breng wel voldoende hulp
mee (1 a 2 personen)

Naast deze mogelijkheden is het enkel tegen
kostprijs mogelijk uw boot
in het water te laten.
Neem in ieder geval contakt op met dhr. Vierwind
voor verdere afspraken.
Conform het reglement
moeten alle boten er eind
april inliggen.
Het bestuur

Als we kijken naar de bijdrage excl. huur van 2017 zien
we het volgende:
Clubbijdrage
Bekers

600 euro
200 euro

Totaal

800 euro

Schatting voor 2018
Clubbijdrage
Bekers

940 euro
0 euro

Totaal

940 euro

