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Hengel sport vereniging de rietvoorn Doetinchem

Oproep aan alle jeugdigen vanaf 14 jaar
Onze jeugd heeft de laatste jaren veel vislessen
gehad met o.a. het feedervissen. Daarom hebben we speciaal voor hun
een feederwedstrijd in het
leven geroepen waarbij
zowel jullie als ook de seniorleden aan mee kunnen
doen. Je kunt je dan meten met de ouderen . De
wedstrijd wordt gehouden
in het Twente-kanaal, de
plaats wordt later nog bekend gemaakt. De deelname is gratis je kunt een
leuke prijs winnen of als
dat niet zo is en je komt
wel naar de prijsuitreiking
maak je nog kans op een
waardebon ad 25 euro.

Er is dus geen enkele
reden om niet mee te
doen!!!!!

Het vervoer
Indien je over geen vervoer beschikt laat het dan
weten. Wij gaan dan voor
je kijken of je met iemand
mee kunt rijden. Het is
wel zo dat het vervoer afhankelijk is van het aantal senioren met auto die
een plaats over hebben.
Vroegtijdig opgeven is dus
noodzakelijk. Het bestuur
kan dan alsnog kijken of er
extra mogelijkheden zijn.
Wij nodigen jullie dus
graag uit om deel te nemen.
De wedstrijd is op zondag 1 juli. (zie ook website)

Reglement karper wedstrijden Heelweg “
HSV de Rietvoorn 2018”
- Maximale lengte van de
vaste hengel is 11.5 m.
- Vissen met meer dan 1
hengel is niet toegestaan
- Meerdere topsets klaarleggen is toegestaan.
- Werphengel is niet toegestaan.
- Er moet weerhaak loos
worden gevist.
- Het is verboden te vissen met gevlochten lijn.
- Per persoon is maximaal
1 kg (lok) voer toegestaan
- Het leefnet (alleen bij
wedstrijden toegestaan)
moet voldoende ruimte
aan de gevangen vis bieden en van visvriendelijk
materiaal zijn vervaardigd.
- Er mag maximaal 25 kg
in een leefnet zitten, alles

erboven wordt niet meegewogen.
- Een tweede, derde en
vierde leefnet is toegestaan
Algemeen
- De ruimte op de karper
vijver is beperkt. Houdt rekening met uw buren. Vis
niet te veel naar links of
naar rechts.
- Alle vis wordt naar weging weer teruggezet. Behandel deze dan ook met
respect.
- Wij zijn gasten, gedraag
je daar ook naar.
- Bij conflicten beslist de
wedstrijdcommissie.
De wedstrijdcommissie.

Het bestuur
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Open Dag

Cursus vis-coach

Op 22 april 2018 is er weer een gezamenlijke open dag
op sportpark zuid, Doetinchem. Op deze datum stellen
de verenigingen hun accommodatie open voor belangstellenden.
Ook de hengelsportvereniging de Rietvoorn doet hieraan
mee. Vanaf 11.00 zijn alle leden in de gelegenheid om
een kijkje te nemen op onze botenplaats.
Uiteraard zijn niet leden ook welkom om onze accommodatie te bewonderen. De beheerder en diverse bestuurs- en commissieleden zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Tevens wordt er op deze open dag een markt georganiseerd waar gebruikte en/of overtollige visspullen kunnen
worden verkocht.

Op dinsdag 13-maart hebben de volgende mensen
met succes deelgenomen
aan de cursus
(jeugd)vis-coach.
Marco Oosterink, Norman
Wennekes, Adam Garczewski en Rinaldo Scholman.
Norman, Adam en Rinaldo

zijn nieuwe (jeugd)vrijwilligers bij HSV De Rietvoorn.
Marco loopt al heel wat
jaartjes mee.
Deze cursus is verzorgt
door Sportvisserij Nederland en de locatie van de
cursus was bij de Federatie Midden Nederland in
Westervoort.

Hoe werkt dit ??
Wanneer u gebruikte en
of overtollige visspullen
heeft die u wilt verkopen
of ter beschikking wilt stellen kunt u deze op donderdagavond 19 april van
19.00 uur tot 21.00 uur en
op zondag 22 april vanaf
10.00 uur tot 11.00 uur inleveren bij het clubgebouw
aan de Stokhorstweg te
Doetinchem. Waar moet je
aan denken. Hengel, Molen, leefnet, dobbertjes,
kunstaas, viskist, vistas,
viskoffer, visstoel, hengelsteunen, tas, schepnet,
lijn, voerkorfen etc etc etc.
U bepaalt de prijs en wij
proberen het dan voor u
te verkopen. Wij rekenen
hiervoor geen onkosten. Er wordt dan achteraf met u afgerekend.
In 2017 hebben wij met
succes een markt gehouden waar
overtollige
visspullen

konden worden verkocht.
De meeste van deze visspullen werden verkocht
aan jeugd en aan belangstellenden die geen of bijna geen ervaring hadden
met vissen en op deze
manier voor een aantrekkelijk bedrag wat spullen
konden aanschaffen om
te proberen of “vissen”
iets voor hen was.
Dus kijk eens goed om je
heen of er overtollig vismateriaal is dat je kunt
aanbieden op de markt.
Het ruimt lekker op en
je doet een ander er
een enorm plezier mee.
De organisatie
Willem Swaters
Gerben Boesveld
Coby van Dooren.

Op de achterste rij: Marco, Adam, Rinalda & Norman.

Hulp nodig bij de maandagmorgengroep
Ben Vierwind heeft aangegeven dat de maandagmorgengroep best wel een
versterking kan gebruiken.
De groep doet voornamelijk het onderhoud van de
totale ligplaats, het verven, het maaien, onderhoud aan het steiger, de
boten er in en er uit. Enfin
een totaal onderhoudsplaatje waarbij niets is uitgesloten.

Ook de aandacht voor boten is een belangrijk onderdeel van de groep.
Dus als u een beetje handig bent en u beschikt
over voldoende vrije tijd
neem dan contact op met
Ben Vierwind. U komt in
ieder geval terecht in een
enthousiaste groep vrijwilligers.
DOEN!!!!!

Wat een goede samenwerking
De afgelopen tijd hebben
we kunnen constateren
dat de animo om wat voor
de vereniging te doen aanwezig is. Uiteraard zijn we
daar zeer gelukkig mee.
We hebben gekozen om
voor hulp te kiezen voor
een directe mail naar de
leden toe. Dat in tegenstelling tot het verleden waarbij de oproepen gingen via
het clubblad en later de
Nieuwsbrief. De directe
benadering via mail leerde ons dat dat de enige
juiste weg is. We plaatsten
een oproep voor de cursus viscoach en ziedaar 3
nieuwelingen melden zich
aan. Daarnaast gaf Marco
Oosterink zich op voor die
cursus. Marco zat al in de
jeugdcommissie. We hebben nu dus een redelijke
groep die over voldoende kennis beschikt om de
jeugd te helpen en om ze
de nodige vaardigheden
bij te brengen.
Het eerste resultaat dat de
jeugdleider al mocht boeken was dat we ook dit
jaar op een drietal scholen
de jeugd mogen voorlichten over de hengelsport in
zijn totaliteit. Het bestuur
is er van overtuigd dat dit
soort zaken een bijdrage
kunnen leveren aan de
vereniging en de hengelsport in de toekomst.

In een woord dus
geweldig.

Daarnaast deden we een
oproep om te helpen bij
het maaien van visstekken in Doetinchem. Nu
de gemeente en Het Waterschap akkoord hebben
gegeven staat niets ons
meer in de weg om leuke
visstekken te maken. We
beginnen dan ook bij de
vijver op de tweede fase
en Kapperskolk als zijnde
een proefobject. Na afloop van dit jaar gaan we
samen met de gemeente
bekijken of we uit kunnen
breiden. Tevens gaan we
dan evalueren of onze
werkwijze goed is.
Ook hiervoor
kregen
we veel vrijwilligers die
zich tevens beschikbaar
stelden voor een cursus
bosmaaien. De cursus
bosmaaien is momenteel
minder actueel omdat er
binnen de vereniging een
aantal mensen zijn die
over de nodige papieren
beschikken. Hulp is echter bij de groep welkom.
Er zijn twee bestuursleden benoemd die deze
kar gaan trekken en dat
zijn Maarten Holterman en
Henk ten Broeke. Zij laten
binnenkort van zich horen.
Alle nieuwe vrijwilligers
van harte welkom bij onze
club en we hopen nog lange tijd van jullie plezier te
mogen hebben.

De oude poort verdwijnt……..
Inderdaad de oude poort
die toegang gaf tot de ligplaats verdwijnt en wordt
vervangen door een nieuwe. Wel blijft er een herkenning aan zitten zoals
de letters van onze vereniging. De nieuwe poort
wordt voorzien van een
nieuw slot t.w. een (druppel)slot. Wij hebben voor
een druppelslot gekozen
om bij te houden wie er
wanneer men op het terrein aanwezig is geweest.
De gegevens worden alleen gebruikt indien er calamiteiten zijn geweest en
reglementaire doeleinden.
Maar goed dat terzijde. Er
is veel werk verricht met
de voorbereiding door Ron
Menting, Henk ten Broeke
en daarnaast, niet onbelangrijk, door de mensen
die de poort hebben vervaardigd t.w. Gert Supheert en Theo Piek. In de
schuur van Henk Supheert
is e.e.a. aan elkaar gelast
en het geheel ziet er keurig uit. Een poort die er
weer jaren tegen aan kan.
Vooral voor de botenhouders verandert er dus wat.
Als de poort geplaatst
wordt worden zij verwacht
om de goede sleutel op te
halen. De oude niet weggooien want deze moet
men gebruiken voor de
deuren van de loodsen.
Dus dit moet organisato-

risch nog in goede banen
geleid worden.
T.z.t. krijgen alle botenhouders hiervan bericht
wanneer de sleutel kan
worden opgehaald. Het
bestuur stelt zich voor
een drietal momenten te
benoemen in de uitnodigingsbrief waarbij u zelf
de geschikte datum kunt
aangeven.
Tevens biedt dat de mogelijkheid om een mailadres
door te geven. Dit is weer
belangrijk bij calamiteiten. Een 06 nummer mag
maar de voorkeur is toch
de mail. Vaste telefonie is
geen voorkeur vanwege
de bereikbaarheid.
De mailadressen worden
aan niemand verder verstrekt!
Aan de nieuwe sleutel zijn
geen extra kosten verbonden.

Fatsoensnormen
Fatsoensnormen 1
In dit artikel willen we enkele voorbeelden aanhalen van wat onze vrijwilligers met name over
degene die ligplaats beheren tegen komen. Zij
die vrijwillig hun werk uitvoeren worden nogal eens
geconfronteerd met grote
monden of letterlijk ook
worden
uitgescholden,
Dat kan natuurlijk nooit.
Het zal best niet leuk zijn
als u opmerkzaam wordt
gemaakt dat er slecht of
nauwelijks onderhoud aan
de boot plaatsvindt. Ook
als de boot er bijna onder
ligt is dat niet leuk. Maar
nog minder leuk is dat
vrijwilligers, de mensen
Fatsoensnormen 2
Het tweede deel over normen gaat over de vijvers
bij o.a. Beukenhage (vh
de kampvijver)en bij de
Alpen (Dichteren). Veel
klachten bereiken ons
over de toestanden bij beide vijvers. Bij de vijver op
Beukenhage is sprake van
lawaai-overlast (nachtvissers)terwijl de perikelen
op de Alpen gaan over het
onrechtmatig
parkeren,
het vissen zonder documenten, rommel achterlaten en als laatste het
slecht omgaan met de gevangen vis. En hoewel de
vijvers ingebracht zijn in
de vispas en onze vereniging zou kunnen afwachten willen we toch aan-

die er voor zorgen dat de
ligplaats er goed bij ligt,
respectloos worden behandelt. Ook zijn die momenten wel eens op de
ligplaats. Bovenstaande
tolereren we als bestuur
niet en indien nodig zullen we matregelen treffen
waarbij uitsluiting van de
ligplaats niet is uitgesloten. U kunt ons tegemoet
komen door onderhoud
aan de boot te plegen en
zeker in de wintermaanden de boot regelmatig te
controleren. Doe dit dan
ook!!!
Benader elkaar zoals het
hoort.

dacht voor bovenstaande.
Als de hengelsport wordt
aangekeken heeft dat ook
consequenties voor onze
vereniging. Daarom ook
zijn we gaan zoeken naar
mogelijkheden om hiertegen op te kunnen treden.
Gelukkig zijn die er en wel
de volgende:
Controle op het nachtvissen (in de gemeente
Doetinchem op alle vijvers
verboden m.u.v. de vijvers op Verhuelsweide) .
Deze vijvers zijn voorlopig
vrijgegeven na langdurig
overleg met de hengelsport-organisaties (proefperiode).

Dus bij Beukenhage geldt
dat er gehandhaafd zal
worden op basis van
nachtvissen en overlast.
Controle op visdocumenten zal ingezet worden bij
de vijvers in Dichteren.
Ook zal er gekeken worden naar het achterlaten
van de stek voor zover

dat mogelijk is. Tegen parkeerovertreders zal een
proces-verbaal
worden
opgemaakt.
Wees slim en laat het
niet zover komen. Daarbij
steunt u ook nog eens uw
vereniging in alle overlegorganen

Inschrijf & Bingo avond
Op maandag 9-april j.l.
is er in ons clubgebouw
weer de jaarlijkse inschrijf
en bingo avond gehouden
voor de vis lessen, vissen
voor de jeugd tot 14-jaar.
Ook hebben wij het
programma besproken
de vis lessen, onderlinge
wedstrijden en vissen bij
de Kool.
Op deze manier met vis
lessen proberen wij de
jeugd aan de waterkant te
krijgen.
De animo voor de vis
lessen bij de Rietvoorn is
best goed, de opkomst is
beter dan in 2017.
Voor diegene die aanwezig waren was het een
goed verzorgde avond en
zijn er tijdens de rondjes
bingo ook mooie prijzen
gewonnen door de jeugd.
Tevens hebben wij de
nieuwe vis coachen voor-

gesteld aan de kinderen.
Ook hebben wij de kinderen geïnformeerd over de
vis les op school, iedereen heeft een folder met
daarin de informatie voor
vis les op school meegekregen deze kunnen de
kinderen op school aan
hun juffrouw of meester
geven.
Hierop hebben wij al twee
aanvragen gekregen voor
een vis les.
Ik hoop dat wij dit seizoen
een gezellig seizoen
hebben en heel veel vis
mogen vangen.
Met vriendelijke groet,
Ron Menting.

