Nieuwsbrief 10-2017
Hengel sport vereniging de rietvoorn Doetinchem

Samen gebruik maken van de rivier

Dit is toch verleden tijd?

Vanaf dit jaar wordt door
meer recreanten gebruik
gemaakt van De Oude IJssel. Een proces van wennen aan elkaar. Ook zijn er
voor dit jaar voor het eerst
stremmingen van het water bepaald voor sommige
evenementen. Deze stremmingen worden goedgekeurd na aanvraag bij Het
Waterschap. Een logisch
gevolg is dat er verstorende
elementen kunnen optreden bij het gebruik. Het is
dan noodzaak om via een
goed overleg en zonder
teveel trammelant kijken
naar oplossingen. Naar elkaar verwensingen uitdelen
helpt niet. Zelfs niet als men
gewoon zegt door te roeien
en dat de hengelaars de
hengel maar moeten inha-

Twee leden van HSV Ons
Genoegen uit Oss maakte
me er attent op dat steknummer 28 op de Stokhorst (kribben) bezaaid was
met afval. Deze afval was
wel degelijk achtergelaten
door onsportieve hengelaars. Dat is onacceptabel
en op die manier breng je
de hengelsport onnodig in
diskrediet. Gelukkig is er
regelmatig controle door
handhaving. Mochten deze
rommelaars denken dit
herhaaldelijk kunnen doen
dan rekenen ze niet met de
waard.

len. Erger nog dat ze veel
te lange hengels hebben.
De roeiers weten ook niet
wat de hengelaar aan het
doen zijn. Om hierover te
praten met betrokken vereniging zal binnenkort een
overleg plaatsvinden zodat
we wellicht volgend jaar de
Oude IJssel beter samen
gaan gebruiken en elkaar
niet dwarszitten. De hengelaars willen hierover graag
overleg en we nemen aan
de andere gebruikers ook!
Deze winter zullen er
speciale borden worden
vervaardigd voor aan de
poort. Ook kunnen deelnemers aan de wedstrijd en
de botenhouders via hun
mail en website lezen waar
en wanneer er stremmingen zijn.

Stremming Oude IJssel
I.v.m. de intocht van Sint
en zijn zwarte Pieten is een
deel van de Oude IJssel
gedurende enkele uren gestremd voor verkeer. U kunt
dan geen gebruik maken
van onderstaand deel van
de rivier.
S.v.p. uw medewerking.

Handhaving door de BOA
en door de agenten wordt
veelvuldig uitgevoerd zeker
op ons verzoek en dan met
name het gedeelte van de
kribben.
Een bekeuring in dit geval
kan richting de 300 euro
gaan. Bovendien vragen
we medegebruikers op te
letten wie de rommel achterlaten. Naam en/of andere gegevens zoals nummerbord etc. kunnen altijd
worden doorgegeven aan
de plaatselijke hengelsportvereniging.
Zie de foto’s van de rommel.

Websitebeheerster
Oude IJssel; mededeling; stremming
Ivm evenement geldt het
volgende:
- Stremming Europabrug,
Doetinchem tot Oude IJsselspoorbrug
· zaterdag 18 november
2017 12:45 tot 15:00 uur
Informatie:
- informatiepunt telefoon
0314 332416 BP Oude IJsselbrug
- informatiepunt vHF 18 BP
Oude IJsselbrug

Het bestuur kan u met genoegen mededelen dat er
een opvolgster is gevonden voor het beheer van
de website en het vormgeven van de Nieuwsbrief.
Met veel jeugdig elan en
erg veel enthousiasme zal
Sanne Menting e.e.a. vanaf nu in goede banen gaan
leiden. Zij heeft zich de afgelopen periode (na haar
vakantie) het websitepakket eigen gemaakt. En dat
was sneller dan het bestuur

het had verwacht. Organisatorisch moet er nog wat
aangepast worden maar
dat heeft niets te maken
met haar functioneren. Op
termijn zullen wedstrijdverslagen en ook de wachtlijst
voor een ligplaats compleet worden aangeboden
of zelfs door de commissie
zelf worden geplaatst. We
wensen Sanne veel succes met het beheer en de
Nieuwsbrief.

De BBQ’s van 2017

Besturendag 2017 met wederom weinig vis
Na lokaties dichtbij o.a. De
Berkel nabij Eibergen en
De Oude IJssel nabij Sluis
De Pol, werd ook nu besloten dicht bij huis te gaan
vissen. Uitgezocht werd het
Twentekanaal in de buurt
van Almen. Groot water
dus ditmaal met behoorlijke
scheepvaart. Op vrijdag 29
september viel die scheepvaart eigenlijk best wel mee.
Niet het gehele bestuur kon
die dag er bij zijn. Maarten
en Ron hadden hun verplichtingen elders. Buiten
de gezelligheid hebben ze
echter geen visje gemist.
De eerste uren, de zon was
er nog niet geheel door, begon het matig her en der
een klein visje. Toen de zon
doorbrak, het werd gelukkig een mooie droge dag,
werd het al niet veel anders
de vis liet het afweten. Bij
Ton lieten ze het helemaal
afweten ondanks zijn veelvuldig wissel van de techniek. Hij was diegene die
totaal niets ving. Wim ving
nog wel een redelijke bra-

sem aan de overkant maar
daar was ook alles mee gezegd. Wat er wel gevangen
werd waren donderpadjes,
baars, roofbleitjes en een
enkel voorntje. Hoewel
het hartstikke gezellig was
werd er toch om 14.30 uur
al besloten om te stoppen.
In het laatste uur ving Nico
nog wel een aantal roofbleitjes maar dat gaf toch
geen doorslag om door te
gaan.
Afgesproken vooraf was
dat we bij De Olde Schole
in Keppel een klein hapje
met een drankje te nemen
en dat hebben we ook gedaan. Een goede lokatie
om een kleinigheid tot je
te nemen. Ook daar was
het gezellig. Om 17.00 uur
namen we afscheid van elkaar met de afspraak dat
we voor volgend jaar moeten uitkijken naar een lokatie waarde vangstkansen
zeker wat groter zijn.

BBQ van Jan Markwat Plus Dichteren
geweldig!

Op zaterdag 19 augustus
werd de BBQ gehouden
voor de vrijwilligers van
onze vereniging. De daaropvolgende BBQ was tijdens de ontmoeting met
Oss. Beide BBQ’s werden van vlees etc . voorzien door Jan Markwat
van Plus uit Dichteren.
Werkelijk voortreffelijk en

ook nog een keer voor
een vriendenprijs. Jan bedankt namens de vereniging en alle deelnemers.

Beveiliging ligplaats
Er is door de firma Totaalbeveiliging een onderzoek
verricht op onze locatie aan
de Stokhorstweg 4 in Doetinchem. Uit dat onderzoek
kwamen enkele zaken duidelijk naar voren. Onze
beveiliging werkt goed. We
hebben de onderzoeker
wel vooraf verteld van onze
bedoelingen met het nieuwe sleutelplan dus dat is in
het totale onderzoek meegenomen. Enkele puntjes
waren voor verbetering vatbaar maar ook weer niet direct noodzakelijk. Een alarmeringssysteem zou naast
onze huidige beveiliging
kunnen maar is erg duur.
Ook als we het zouden willen is de huur, dat is dan
ook weer mogelijk, te duur.
Het zijn immers ook maan-

delijkse terugkomende afdrachten. Alles lijkt er op dat
we beter door kunnen gaan
met het investeren van misschien een nieuwe poort
en het dropsleutelplan.
Gezien de toekomst lijkt het
dropsleutelplan een fantastisch middel om naast
de camera’s een goed inzicht te krijgen in zaken als:
Mogelijkheden
om toegang te weigeren.
Informatie t.b.v. navolgingen botenreglement.
Middelen voor het bestuur
en de ligplaatscommissie
diverse extra mogelijkheden bieden in handhaving
van
de
regelementen.

Nieuwe stootranden ligplaatsen

Trailerhelling verdient goed gebruik

Binnenkort zullen alle oude
stootranden op de ligplaats
worden vervangen door
nieuwe matten van 40 x 50
x 1.5cm in omvang. Een
hele investering om schadeposten aan het steiger
te voorkomen. De dikke
matten die in een dunnere
vorm ook uitkomst bieden
bij de Elfstedentocht door
ze in te zetten bij het zgn.
klunen zullen hopelijk een
flinke tijd meegaan. Een

Steeds meer watersporters maken gebruik van de
openbare inlaatplaats voor
boten nabij de zwaaikom te
Doetinchem. Helaas zijn er
enkele booteigenaren die
het niet zo nauw nemen met
de gedragsregel op het water. Dit veroorzaakt overlast
en kan schade veroorzaken
aan onze boten en onze
steiger. Hoe kunnen wij
dit beperken. Het bestuur
heeft besloten een bord te
plaatsen aan het begin van
het traject vanuit de trailerhelling met het verzoek om
rustig te varen. Blijft echter
de situatie zich voordoen
dan zullen wij een verzoek

hele klus weer voor de
manschappen op maandagmorgen. Deze groep
fantastische
medewerkers onder leiding van Ben
Vierwind verricht geweldig
goed vrijwilligerswerk. Als
zodanig hebben zij een
goede uitstraling naar binnen maar zeker ook naar
buiten. Zonder mensen tekort te willen doen applaus
voor deze groep!
Het bestuur

Hoe leveren we gegevens aan t.b.v. de website
De afspraak die we hebben
gemaakt met Sanne is dat
we de teksten en de foto’s
zoveel mogelijk digitaal
aanleveren. De teksten leveren we aan in Word en
de foto’s uiteraard in JPEG
met een resolutie van 72.
In sommige gevallen kan
het nodig zijn om voor een
hogere resolutie te kiezen.
De uitslagen van de wedstrijden en de wachtlijst
boten moeten door
de
verschillende commissies
worden aangeboden. Bij de
bootwedstrijden doet Harrie
Nieling dat en hij kent dan
ook exact de werkwijze. De
andere
commissieleden
die nog niet op de hoogte
waren van de werkwijze
hebben hiervoor een voorlichting gehad van Nico
Visser op maandagavond
2 oktober jl. Zij kunnen nu

omgaan met het pakket in
Excel en weten hoe ze dit
aan Sanne aan moeten bieden. Ben Vierwind, Co van
Dooren en Johan Siebelink
kunnen ook nog steeds
beroep doen op Nico.
In ieder geval was het een
leerzame avond. Verder
werd het besluit genomen
om ook de Karperwedstrijd
in de toekomst op deze
wijze te presenteren.
Voor u als lezer is het
mogelijk om ingezonden
stukken te plaatsen in de
Nieuwsbrief mits deze niet
thuishoren in de Algemene
ledenvergadering. Een
idee om uw (vis)vakantie
incl. foto’s te laten zien aan
mede-leden. Maar het mag
natuurlijk ook algemeen
artikel zijn.

tot handhaving indienden
bij de bevoegde instantie. (Waterschap). Tevens
nemen we nog contact op
met onze buren “de Jachthaven” met het verzoek om
ook hun leden nogmaals te
informeren over de regels
(BPR) die van toepassing
zijn op de Oude IJssel.
Staat natuurlijk als een paal
boven water dat we zelf het
goede voorbeeld moeten
geven. Ook wij hebben leden met een redelijk snelle
motorboot die af en toe ook
weleens te veel gas geven. Houdt je aan de regels
“goed voorbeeld doet goed
volgen”

Even voorstellen,
ik ben Sanne Menting. en
ben net 18 (nu mag alleen autorijden). Momenteel studeer ik op het Rijn
IJssel college, in Arnhem.
Hier volg ik de opleiding
Media Vormgever. Omdat
ik graag iets met fotografie wil doen, dit in combinatie met het ontwerpen
van producten, hoop ik
andere mensen blij en geïnteresseerd te maken.
In mijn vrije tijd fotografeer
of teken ik. .Als ik teken is
het altijd verschillend wat ik
teken vaak zijn het mandala tekeningen die ik dan zelf

maak.Maar soms probeer
ik ook personen te tekenen.
In het weekend werk ik
bij Landal Stroombroek in
Braamt. Naast dat alles
ben ik ook veel bij mijn
vriend.
Ik neem nu het beheer van
de site over en het maken
van de nieuwsbrief, omdat
dit mij wel een goede uitdaging leek om mij verder voor
te bereiden op mijn toekomst. En het is natuurlijk
een extra passende bezigheid rondom mijn opleiding.

De acceptgiro komt deels terug

Sportontmoeting Doetinchem Oss begon met
code geel

Na lang beraad is de kogel
door de kerk. Omdat we
na vele oproepen geen
kandidaat hebben gevonden om de taak van Nico
over te nemen heeft het
bestuur besloten om de
ledenadministratie behoudens de nieuwe leden over
te doen aan Sportvisserij
Nederland.
Uiteraard brengt deze
wijziging kosten met zich
mee. Tot vorig jaar incasseerde we 1 euro per lid
voor het zelf bijhouden. In
de nieuwe situatie betalen
we 1 euro.
Wel blijft Nico voor nieuwe
leden actief zoals bij het
clubhuis, Carp Compagny ,
De Reus en via de website.
De ledenadministratie
vervult een belangrijke en
zeer arbeidsintensieve
rol in het verenigingsleven. Het versturen van
de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van
incassobestanden en het
registreren van de betalingen kost onze vereniging
veel tijd, geld en energie.

De jaarlijkse terugontmoeting met onze visvrienden
uit Oss begon stroef. Het
KNMI had code geel gegeven voor zeer dichte mist.
Ondanks deze mist waren
de vrienden eerder dan
verwacht in Doetinchem.

Sportvisserij Nederland zal
begin november de contributie incasseren namens
Hengelsportvereniging De

Rietvoorn Doetinchem, de
leden zonder automatische
incasso ontvangen half
november een factuur met
acceptgiro en machtigingsformulier.
Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas
rechtstreeks naar u toe.
Dit houdt echter in dat de
leden, die veranderingen
willen doorgeven, dit nu
rechtstreeks moeten doen
bij Sportvisserij Nederland
per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-2025358
(€0,35/min.).
Sportvisserij Nederland is
tijdens werkdagen tussen
09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele
problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor
onze vereniging nu altijd
continuïteit wat betreft de
ledenadministratie.
Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk
NL04INGB0650393872
ten name van Sportvisserij
Nederland.
Door deze verandering
vervalt ook de jaarlijkse
kas betaling.

Vedere infromatie over
deze dag is te vinden op
de site. Hierbij wel de uitslagen van deze dag met
de vissers uit Oss.

De uitslag:
Deelnemers Oss
H. v.d. Berg/T. Weijenberg		
758 gr
A. Elessen/D. Keinemans		
746 gr
B. v. Beurden/S. van Beurden		
634 gr
A. Holtkamp/A. v. Uden			
387 gr
T. v. Erp/P. v.d. Coolwijk			
288 gr
A. Peij/R. Peij				
296 gr
T. Smits					148 gr
H. v. Buul/J. v.d. Doelen		
0

Deelnemers Doetinchem::
C. v. Dooren/J. Siebelink jr..		
M. Oosterink/M. Holterman		
W. Swaters/G. Boesveld			
T. v. Aalst/J. Horst			
H. Schäfer/J. Jansen			
H. Supheert
/M. Böttcher
Th. Piek/H. te Broeke			
E. de Roode/J. Siebelink sr.		

1.489 gr
1.265 gr
346 gr
342 gr
316 gr
201 gr
127 gr
127 gr

Totaal gevangen vis Doetinchem
Totaal gevangen vis Oss		

4.213 gr
3.257 gr

Opmaak: Sanne Menting
Tekst: Ton van Aalst en
Willem Swaters
Foto’s: Indien niet anders
vermeld Ton van Aalst
Bij vragen bel me gerust
0314 330227 of mail naar

hsvderietvoorn@kpnmail.nl

