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In memoriam Henk Horst
De maand december die
geldt als een van de surprise maanden van het
jaar was net begonnen.
Een telefoontje van Co van
Dooren bracht een abrupt
een einde aan de gedachten van een bijzonder
mooie maand.
De melding dat Henk was
overleden sloeg in als een
bom. Weg het idee van
plezierige dingen. Weg
het idee van kadootjes
en dergelijke. Direct terug in de werkelijkheid.
Een werkelijkheid van alledag een werkelijkheid
die soms maar moeilijk te
accepteren valt. Maar je
moet wel of je wilt of niet
het is helaas niet anders.
Natuurlijk waren de laatste 4, 5 maanden waarin
de gezondheid van Henk
behoorlijk afnam een indicatie. Maar dat het zo snel
zou gaan daar had niemand op gerekend.
Boven aan het kaartje
stond de volgende tekst:
-Belangrijk is niet alleen
de weg die je gaat, maar
ook de sporen die je achter
laatHeel toepasselijk, immers
Henk heeft bij onze vereniging de nodige sporen achter gelaten. Daarbij komen
veel zaken voorbij zoals
Een lange periode als leider
van de jeugdcommissie
Vele jaren ligplaatsbeheerder
Het werven van adverteerders voor het clubblad
Lid van de wedstrijdcommissie en bestuurslid.

Belangrijke taken binnen
de vereniging die door
Henk met veel inzet (soms
teveel) werden gedaan.
Voor Henk gold de stelregel: Ik vraag geen hulp, ik
doe het zelf wel.
Legendarisch was zijn kontakt met de adverteerders.
Hij belde of ging er naar
toe en steevast was zijn
vraag: moet er nog wat
veranderd worden aan
uw advertentie of kunnen we deze volgend jaar
herplaatsen. Een typische
benadering die door de
adverteerders werd geaccepteerd en gehonoreerd.
Een adverteerder die afviel
was een hoge uitzondering.
Bestuurslid
Nu ik dit zo opschrijf over
Henk denk ik terug aan zijn
jarenlange bestuursfunktie.
Henk kwam na Eddie Jolie
en dat houdt in dat hij er
meer dan 25 jaar in het
bestuur heeft gezeten. Zijn
werk monde uiteindelijk uit
dat hij enige jaren geleden
bij zijn aftreden zeer terecht tot erelid werd benoemd. Gelukkig heeft hij
hier nog een paar jaar van
mogen genieten. Hij was
er trots op erelid te mogen
zijn van onze vereniging.
Veel jeugdleden van toen
zullen zich Henk herinneren als de man die hun het
vissen bij bracht. Anderen
waren dankbaar dat Henk
de motor van hun boot
nakeek. Henk was een man
van handenwerk, sleutelen
e.d. Pas als Henk zelf geen
oplossing zag stuurde hij

sjouwen met de spullen
werd steeds moeilijker.
Henk jarenlang trouw lid
van onze vereniging behoorde bij de categorie
langste leden. Helaas is het
niet meer te achterhalen
maar ongetwijfeld zullen
dat rond de 60 jaren zijn.

de mensen naar vertrouwde adressen. Stil zitten kon
Henk alleen bij het vissen.
Het vissen dat hem veel
plezier bracht en ook de
nodige afleiding bezorgde.
In de boot of van de kant
het maakte niet zoveel uit.
De laatste maanden ging
hij meestal in de boot. Het

Henk, het spoor dat je
achterlaat is een spoor
van een geweldige staat
van dienst waarvoor alle
respect. Wij, alle leden
van hengelsportvereniging
De Rietvoorn, wensen de
(klein)kinderen veel sterkte
bij het verwerken van het
verlies.
Ajuus Henk
Namens de vereniging
Ton van Aalst

We zoeken…

Twee kandidaten bestuursleden algemene zaken
miv maart/april 2017. Inmiddels heeft zich een
kandidaat beschikbaar gesteld.
Dan voor 2018 zoeken we een opvolger voor de
ledenadministratie en een opvolger van de voorzitter. We hopen in 2017 een aanzet te kunnen geven
voor deze opvolgers zodat ze ruim de tijd krijgen
zich in te werken. De voorzitter kan alleen op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de
Jaarvergadering worden gekozen.
Een lid die kennis heeft van instellingen tbv de pc
voor bij voorbeeld de TV in een netwerk te plaatsen bij ons clubgebouw. Mogelijkheden om ook de
beamer in het netwerk te plaatsen.
Daarnaast daar waar nodig behulpzaam zijn tbv
aan de vereniging gerelateerde activiteiten.
Een redelijke vergoeding volgens afspraak
mogelijk.
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Nieuwe ligplaatsbeheerder
Ben Vierwind neemt met
ingang van 1 januari 2017
de taken over van Henk
Derksen als beheerder.
Henk gaat het wat rustiger aan doen en stopt
bij de eerstvolgende
jaarvergadering ook met
zijn bestuursfunctie. Ben
Vierwind kennen we al wat
langer. Hij werd bekend
door zijn bijdrage aan de
zeeviscommissie, het vrijwilligerswerk en de hulp bij
de tweedehands beurs in
Maurik en de Visma in Rotterdam. Ook bezorgde hij
gedurende de laatste jaren
het clubblad
in Didam.
Ben is telefonisch bereikbaar op 0316
223845 en via mailadres:
b.vierwind@hotmail.com

Wilt u een afspraak met
hem maken neem dan
s.v.p. vroegtijdig kontakt
met hem op.
Bij afwezigheid van Ben
kan er bij hoge uitzondering nog een beroep worden gedaan op Henk Derksen. Dit is bij voorbeeld bij
ziekte of vakanties van de
beheerder. U kunt Henk
bereiken op 0314 334427
Voor het overige:
De maandagmorgen
werkgroep blijft in takt
d.w.z.: Henk Derksen,
Gerrie Hubers, Theo Piek
en Anton Hogenkamp.
En natuurlijk Ben Vierwind
die de groep aanstuurt.
Henk Supheert verzorgd
de bar en de daarbij
behorende taken zoals
inkoop, en verkoop
vergunningen/vispassen.
Gerdien Derksen verzorgt
het interieur.

Aanvullingslijst
gezamenlijke lijst
van Nederlandse
viswateren

Binnenkort ontvangt uw,

of reeds in bezit, de verplichte Vispas met wel of
niet de Aanvulling 2017.
Zoals u kunt lezen in de begeleidende brief bij de vispas, ontvangt u niet automatisch de aanvullingslijst
2017, wanneer u dit niet
kenbaar gemaakt hebt aan

Sportvisserij Nederland
middels het antwoordkaart
achter in het dikke boekje
2016 of via de website van
Sportvisserij Nederland.
Leden die de App ‘VISplanner’ hebben gedownload
op de smartphone hebben
deze lijst niet nodig.
Wilt u toch de aanvullingslijst ontvangen, dan
kunt u deze ’s maandags
van 13.00 tot 16.00 in het
clubgebouw afhalen. Ook
worden er lijsten bij Carp
Compagny en hengelsport
DeReus neergelegd, zodat u deze ook daar kunt
meenemen (wel naar
vragen). Tevens kunt ook
via Sportvisserij Nederland
de lijst aanvragen. Denk
er wel aan, wanneer u
de visplanner niet op uw
smartphone gedownload
hebt, het dikke boekje en
de aanvullingslijst 2017

altijd bij u moet hebben
aan het viswater.

COLOFON
BESTUUR (DB)

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: 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: Henk Derksen
Tel. 0314-334427 of
Bennie Vierwind Tel. 0316-223845
Uitvoering:
Gerrie Hubers tel. 0314-335057,
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
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.

CONTRIBUTIE

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
13-08-1955 nr. 76

LIDMAATSCHAP
Zie ook VISPAS

Afmelden

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205
Maarten Holterman
mob. 06-23146295

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

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert
Tel. 0314-378959

Contributie voor het komend jaar
voor 31 december voldoen!

Redactie/opmaak:
Ton van Aalst - Gerhard Grob
Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

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

Contributie

Te late betaling
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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!

