Beheer website

Ron Menting Vismeester

Vanaf 13 juli jl. heeft Gerhard Grob de website
niet meer onder zijn beheer. Omstandigheden
noopten het bestuur om een andere
websitebeheer(st)der te gaan zoeken. Die hebben
we gevonden en we zullen u zo spoedig op de
hoogte brengen van de opvolging. Natuurlijk
komt dit, niet geheel onverwacht, slecht uit. U
was gewend dat u tijdig werd geïnformeerd over
bij voorbeeld uitslagen en andere zaken. Daarom
willen we begrip vragen voor de huidige situatie
die wel aan actualiteit zal inboeten de eerste
periode. Toch hopen we, samen met de nieuwe
beheer(st)der dat we medio september/oktober
2017 alles weer op de rit hebben. Het verdiepen
in de website, de Nieuwsbrief, de uitslagen en
de wachtlijst botenhouders zal inhouden dat we
ook organisatorisch een omslag moeten maken.
Het huidige bestuur maakt zich, ondanks de vele
werkzaamheden die op hun afkomen, sterk om
alles zo spoedig mogelijk opgelost te krijgen.
Rest nog om zeker een woord van dank uit te
spreken richting Gerhard. Hij heeft vele uren
besteed aan de website en was daarin altijd
punctueel. Ten behoeve van onze leden zullen
we onze stinkende best doen om de kwaliteit te
blijven handhaven.

Op vrijdag 2 juni
heeft Ron Menting,
onze zeer actieve
jeugdleider, het
praktische examen
vismeester afgerond
bij basisschool
Obs De Huet, te
Doetinchem.

				

Het bestuur

Uitslag 4e Karperkoppel (Heelweg, za. 15 juli)
Vak A
1.

J. Siebelink jr./J. Siebelink sr.

55.100 gr 25 punten

2.

C. v Dooren/G. Supheert		

28.500 gr 24 punten

3.

M. Böttcher/G. de Bruin

9.300 gr 23 punten

Vak B
1.

E. de Roode/J. de Roode		

49.800 gr 25 punten

2.

J/ Dulos/J. Aalders			

33 000 gr 24 punten

3.

S. Kriebel/Ch. Sahle		

32.350 gr 23 punten

4.

H. Supheert/H. Schäfer

9.500 gr 22 punten

Totaal gevangen vis 217.550 gr

Ron heeft
afgelopen jaar drie
cursussen gevolgd
bij Sportvisserij
Nederland

stroef begin, het
computersysteem van
de school werkte niet
mee, lukte het toch
nog om via Google
het programma te
presenteren. En
hoewel dit een
nieuwe versie
was lukte het Ron
perfekt om de jeugd
met belangrijke
onderdelen van de
hengelsport kennis
te laten maken. Moet

Ron, voor
de klas

t.w. Viscoach,
Verenigings
controleur en als
laatste van de
cursus Vismeester.
Een reden om als
vereniging zeer trots
op te zijn.
Op die bewuste
vrijdag werd er
eerst klassikaal
les gegeven. Bram
Jacobs, medewerker
bij Federatie Midden
Nederland, nam het
examen af. Na een
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gezegd worden dat
de jeugd ook echt de
aandacht had voor
de presentatie. Na
het morgengedeelte
volgde na de pauze
het spectaculaire
middagdeel waarbij
de jeugd de hengel
ter hand kon nemen
om te trachten een
visje te vangen.
Ron werd hierbij
geassisteerd door o.a.
Co, Willem, Maarten
en Ton. En omdat er
een grote groep was

Noodklok

kregen elk zo’n vier
tot 5 klasgenootjes
onder hun hoede. En
zowaar er werd nog
vis gevangen ook.
Het enthousiasme
van de gehele klas
was groot. Er kwam
dan ook spontaan
de vraag van de
school om dit ook
een keer te doen
met een andere klas.
We zullen in de
toekomst kijken hoe
we hieraan tegemoet
kunnen komen.

Ron, met
een aandachtige
klas

Het vissen
want daar
ging het
ook om

Nogmaals Ron van
harte proficiat, je
bent de eerste van
onze vereniging
die beide cursussen
met een positief
eindresultaat heeft
gevolgd.

Ron, bij de
afsluiting

Jawel we trekken vroegtijdig
aan de bel, hoewel we dat al wat
eerder deden. Zoals jullie allen
weten stopt Nico Visser volgend
jaar als bestuurslid. Nico, deed in
de voorbijgaande jaren naast het
tweede penningmeesterschap de
ledenadministratie. En zeker voor
dat laatste kijken we belangstellend
uit naar een opvolger. Een
opvolger die nu nog ingewerkt kan
worden omdat het meeste speelt
in de maanden oktober, november
en december. Met uitzondering
natuurlijke van nieuwe leden. Een
leuke afwisselende taak waarin
toch ook wel wat tijd gaat zitten.
Hierover kan Nico u voldoende
informeren maar ook als u een
keer vastloopt zal hij zijn opvolger
beslist van advies dienen. Mocht
onverhoopt de leden administratie
niet lukken, de bestuursfunctie
blijft vacant, zien wij ons
genoodzaakt andere wegen te
kiezen. Dit zal ondermeer inhouden
dat er eventueel financiële
maatregelen moeten worden
genomen t.a.v. de contributie. Maar
laten we daar nu nog maar niet op
vooruitlopen. Wilt, en kunt u geef u
dan op bij een bestuurslid.

Open Dag verenigingen op Sportpark Zuid
Op zondag 11 juni
werd voor het eerst in
de geschiedenis een
gezamenlijke Open
Dag georganiseerd
door de verenigingen
op Sportpark Zuid. Van
de 16 verenigingen die
gebruik maken van het
sportpark deden er maar
liefst 12 mee aan deze
dag. De stimulerende rol
van Sportservicecentrum
Doetinchem, met
Manon en Niels, zorgde
er voor dat op het
allerlaatste moment
nog 3 verenigingen
aanhaakten. In eerste
instantie na een
moeizaam begin bleek
er enthousiasme bij 9
verenigingen waaronder
dus ook de hengelsport.

De minimale eis om deze
dag te laten plaatsvinden
was dat er ten minste
8 verenigingen zouden
meedoen. Dat aantal is
dus ruimschoots behaald
en biedt perspectief
om te kijken naar een
jaarlijks terugkerend
evenement. Het
bijzondere aan zo’n
evenement is tevens
dat verenigingen daar
waar nodig kunnen
samen werken op
velerlei gebieden. Ook
zijn er kortere lijntjes
bij activiteiten van een
der clubs. Gezamenlijk
optrekken naar buiten
kan in de toekomst wel
eens zeer belangrijk
worden.

De Open Dag werd
geopend bij onze buren
op de hockeyclub. Op
hun terrein trapte Kei Fit
af met een programma
om de beentjes en
de armpjes goed in
beweging te krijgen. Kei
Fit deed goed hun best,
helaas er had wat meer
belangstelling mogen
zijn.
Onze vereniging
hield die dag dus ook
open huis met allerlei
activiteiten. Om te
beginnen was er een
tweede hands beurs,
een droge karperdemo,
een spelletje en een
voerdemo in ons
gebouw. Ook werd er
een demo gehouden met
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de nieuwe hefinstallatie
waarmee de boten in- en
uit het water worden
getild. Op de vijver
was er een karpervisser,
een witvisser en de
mogelijkheid voor
mensen om zelf een
hengel uit te werpen
onder deskundige
begeleiding.
Overal waren mensen
bereid om uitleg te
geven over onze sport.
Daarvoor waren zo’n 15
vrijwilligers aanwezig
om alles in goede banen
te leiden. Perfect dat
je op korte termijn
zoveel hulp krijgt van
leden. Een gegeven
om erg trots op te zijn
en het geeft tevens een

positief beeld van de
hengelsport en natuurlijk
de vereniging in het
bijzonder.
De tweede hands
beurs verliep goed,
we kunnen tevreden
zijn met het resultaat.
De spullen werden
door ons verkocht
zonder dat daarvoor
een vergoeding werd
gevraagd. Het spelletje
werkte perfect, er werd
door vele bezoekers
aan meegedaan. Naast
de uitstraling van de
vereniging leverde
ons deze dag ook nog
eens een vijftal nieuwe
jeugdleden op, en
een seniorlid Twee
bezoekers gaven aan
te overwegen lid te
worden en last but
not least hebben twee
nieuwe vrijwilligers zich
aangemeld.

plaatsgevonden en
komen de verenigingen
in augustus voor een
vervolg bijeen.

Fotoimpressie
prijsuitreiking jeugd 2017

De spelletjes

Tussendoor zorgde
Sportservice
Doetinchem met een
lunchpakket voor de
inwendige mens.
Een positief resultaat!
Ook de andere
verenigingen op zuid
waren positief over
de gehele dag. Dus
misschien volgend jaar
weer?
Indien het een jaarlijks
terugkerend evenement
wordt komen we daar
spoedig op terug.
Nogmaals dank aan alle
vrijwilligers waardoor
we kunnen spreken van
een geslaagde dag.
Het totale resultaat van
alle verenigingen was
dat zich ruim 50 nieuwe
leden zich hebben
opgegeven. Inmiddels
heeft de evaluatie

Foto boven
Tweedehands beurs
Foto onder
De wegwijsborden

Namens alle deelnemers hartelijke dank
aan de jeugdcommissie
en de instructeurs
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Einduitslag karperkoppel 2017
1. E. de Roode/J. de Roode
2. J. Siebelink jr/J. Siebelink sr.
3. J. Dulos/J. Aalders
4. Ch. Sahle/S. Kriebel
5. G. Supheert/C. v Dooren
6. M. Böttcher/G. de Bruin
7. R. Klein/P. Klein/
8. H. Schäfer/H. Supheert
9. M. Holterman/M. Oosterink

Totaal gevangen vis

75 punten
75 punten
74 punten
71 punten
70 punten
69 punten
68 punten
67 punten
65 punten

137.374 gr
124.156 gr
171.018 gr.
107.443 gr
87.221 gr
52.053 gr
61.001 gr
42.855 gr.
26.391 gr

809.512 gr

Verslag informatiebijeenkomst Sportvisserij op de
Kaart (SOK)
Bert Zoetemeyer opende de avond met een presentatie over het doel
en werkwijze van het project Sportvisserij Op de Kaart (SOK) zijn.
Het doel is om projectmatig de belangrijkste sportvisserijwateren
binnen of bij de bebouwde kom aan te wijzen en op kaart weer te
geven. Vervolgens geven we de wateren een functie: jeugdwater, water
voor recreatievissers en water voor karpervissers. Tot slot willen we
deze wateren verbeteren door maatregelen uit te voeren. Hiervoor
is een pakket van acht maatregelen beschikbaar. Deze maatregelen
moeten eerst worden goedgekeurd door het waterschap. Dit gebeurt
in samenwerking met waterschap en gemeentes. Het planmatig
aanpakken van de wateren moet makkelijker groen licht opleveren bij
het waterschap dan de ad-hoc manier waarop dit tot voorheen vaak
verliep. Daarnaast is besproken op welk punt we nu staan en hoe nu
verder. De verenigingen hebben voor belangrijke wateren maatregelen
aangedragen. Deze zijn uitgewerkt, op de kaart gezet en ter
goedkeuring voorgelegd aan het waterschap. De eerste reactie van het
waterschap is positief maar we wachten nog op officiële goedkeuring.
De tweede presentatie is gegeven door Frank Bosman. Frank liet
zien welke maatregelen door welke verenigingen zijn gekozen.
Ook de locaties waar de maatregelen moeten worden uitgevoerd
werden getoond. Met het waterschap is afgesproken dat we eerst een
proef doen met het uitvoeren van maatregelen op 10 waterenMet
de toestemming voor deze 10 wateren, verspreidt over het gebied
hopen we snel resultaat te boeken, ervaring op te doen en te laten
zien dat de maatregelen ook op de andere wateren prima zonder
problemen uitgevoerd kunnen worden. Wateren die niet zijn ingediend
voor maatregelen binnen het SOK project krijgen per definitie geen
toestemming van het waterschap. De lijst met maatregelen en wateren
wordt ieder jaar geüpdatet en aan het waterschap voorgelegd.
Na de presentatie van Frank kregen de aanwezige HSV’s ter controle
een overzicht uitgereikt met de door hen ingediende maatregelen ,
graag binnen één week reageren naar romeijn@sportvisserijnederland.
nl
Roland van Aalderen heeft een presentatie gegeven met betrekking
tot de uiteindelijke uitvoering van de maatregelen en hoe dit aan
te pakken per maatregel. Voor de uitvoering van de maatregelen is
een kort stappenplan gegeven. Gesproken is over de toestemming
waterschap, vrijwilligers, gereedschap, organisatie en geld om tot een
praktisch beheerplan te komen. Als toevoeging op deze presentatie
heeft dhr. Gerrit Kolk uitgelegd hoe zij bij H.V.D. Doesburg zelf
onderhoud uitvoeren, met daarbij een aantal praktische voorbeelden
zoals het huren van een bosmaaier e.d.
Ten slotte is een korte enquête gehouden onder de aanwezige
verenigingen waarbij werd gevraagd in hoeverre de verenigingen
op dit moment tijd, geld en mankracht steken in het onderhoud van
viswateren. Het grootste deel van de verenigingen is hier al druk mee
bezig, sommige hebben zelfs al met de gemeente goede deals gesloten
t.b.v. de verbetering van viswater en de bereikbaarheid ervan. Er is dus
veel mogelijk!

Voorrzitter: 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: Willem Swaters
Gaffeldreef 21,
7006 KP Doetinchem
mob. 06-53859621
e-mail: w.swaters@wrij.nl
2e Secretaris: Vacature
Penningmeester: Jan Horst
Tel. 0314-333777
e-mail: j.horst2@kpnmail.nl
2e Penningmeester: Nico Visser

VISPAS

Ledenadministratie: Nico Visser
Tel. 0314-341214
hsvderietvoorn@kpnmail.nl

COMMISSIES
Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Bennie Vierwind
Tel. 0316-223845
e-mail: b.vierwind@hotmail.com
Uitvoering:
Henk Derksen Tel. 0314-334427
Gerrie Hubers, Anton Hogenkamp,
Theo Piek en Gert Supheert
Beheercommissie visstand/water:
Commisaris: Willem Swaters
Tel. 0314-334305
Piet Klein Tel. 0314-333217
of mob. 06-18984797
Wedstrijdcommissie senioren:
Commissaris: Cobie van Dooren
Tel. 0314-341649
e-mail: j.dooren98@upcmail.nl
Uitvoering:
Gert de Bruin 06-22802804,
Johan Siebelink 06-29417914
Commissie junioren:
Leider: Ron Menting
mob. 06-55113936
rmenting@heijmans.nl
jeugdrietvoorn@gmail.com
Uitvoering:
Ton Geurts, Gerben Boesveld,
Marco Oosterink, Henk ten Broeke,
Co van Dooren, Willem Swaters,
Milou Dulos, Melanie Menting
Maarten Weber, Daniël Bruil en
Nick Boorsma.
Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205
Maarten Holterman
mob. 06-23146295
Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert
Tel. 0314-378959
Redactie/opmaak:
Ton van Aalst
Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder:
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Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, ‘s-middags van
12.00 - 16.00 uur.
Tel. 0314-344651
De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem
Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem
Tel. clubgebouw: 0314-344651
e-mail: hsvderietvoorn@kpnmail.nl
Bank : NL 76 ABNA 0936043954
BIC: ABNANL2A
Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146
Koninklijk goedgekeurd
Aut.Incasso-Contant
T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatsch. € 05,00-€ 06,00
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’ € 07,30
Ligplaats boot (alleen voor leden)
€ 50,00

Eénmalige inschrijfgelden +
Administratiekosten

Inschrijfgeld nieuw
Juniorlidmaatschap € 02,00
Inschrijfgeld nieuw JuniorPlus-/
Seniorlidmaatsschap € 05,00
Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst
boot alleen voor leden! € 10,00
Inschrijfkosten + administratie bij
aanvang botenplaats € 12,00
Borg sleutelgeld botenhouders
€ 12,00
Retour bij inlevering sleutel!

CONTRIBUTIE
Afmelden

Afmelden lidmaatschap voor
1 oktober, gezien de nieuwe
aanmaak v/d vispas!

Contributie

Contributie voor het komend jaar
voor 31 december voldoen!

Te late betaling

Bij te laat betalen, is m.i.v.
1 Januari de contributie verhoogd:
Voor junioren en senioren
resp. € 2,00 en € 5,00
Voor botenhouders € 10,00

LIDMAATSCHAP
Zie ook bij VISPAS

BESTUUR

