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Van de voorzitter 

Opnieuw willen wij jullie als leden op de hoogte stellen van het laatste nieuws van onze ver-

eniging.  Door de Nieuwsbrief proberen wij het een aantal keren zo per jaar te doen. Uit re-

acties die we terugkrijgen blijkt dat we op deze manier in een behoefte van de leden voor-

zien. Als jullie ideeën hebben hoe we het nog beter kunnen doen, laat dat dan weten. Bij-

voorbeeld op de algemene ledenvergadering die er binnenkort weer aankomt; de uitnodiging 

en agenda staan verderop in deze nieuwsbrief. Maar een mailtje kan natuurlijk ook altijd. 

Op onze ledenvergaderingen die twee keer per jaar gehouden wordt komen helaas nog niet 

zo veel leden af. We zien daarom vaak dezelfde gezichten. Het zou mooi zijn als er ook an-

dere leden zijn die ook eens de moeite zouden nemen om te komen. Ik begrijp best dat vis-

sers liever aan de waterkant zitten dan aan een vergadertafel. Toch is het op onze vergade-

ringen niet zo saai als je misschien zou verwachten. Je krijgt info over wat er gaat gebeuren, 

bijvoorbeeld over nieuwe visuitzet, maar mooier is nog dat je mee kunt praten en ook mee 

beslissen. En: ook mee kunt lachen, want een vergadering zonder humor kan haast geen 

goede zijn.  

Wie weet, zien we jullie de 30ste november om 20.00 uur in het vertrouwde paviljoen. 

Veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief en goede vangsten nog in dit mooie najaar! 

Gerard Wolters, Voorzitter 

november 2016 
Jaargang: november 2016  
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Uitslag karperkoppelwedstrijd 2016 

Na de wedstrijd van begin juni was duide-

lijk dat de wedstrijd, welke werd gehou-

den van 17 op 18 september een span-

nende zou worden, alles stond immers 

nog dicht bij elkaar. Ook dit maal waren 

de weergoden ons wat betreft neerslag 

goed gezind maar misschien was het 

weer net wel te lekker om veel te kunnen 

vangen. Iedereen ging echter na een bak 

koffie (helaas was er geen thee) vol goe-

de moed snel aan de slag en binnen een 

paar minuten was de eerste vis al gevan-

gen. De eerste uren werden er zo een 

aantal vissen gevangen op verschillende 

stekken. Aan het eind van de dag was het 

op beide plassen een aantal uren stil 

maar ’s nachts werden er op de noord-

plas toch nog een aantal vissen bij ge-

vangen.  

Opvallend was dat op de zuidplas gedu-

rende deze wedstrijd slechts 2 vissen 

werden gevangen en dat het merendeel 

van de gevangen vissen uitzetvissen be-

trof. De vangsten op beide plassen zorg-

den ervoor dat het met name de laatste 

uren enorm spannend was en dat er ze-

ker 5 a 6 koppels nog kans maakten op 

de winst.  

Uiteindelijk wisten Joel en Rik rond 11 uur 

’s morgens nog een spiegel te vangen 

van 11.500 gram en hiermee wisten ze 

zowel de grootste vis van de wedstrijd als 

het eindklassement te winnen. In totaal 

werden er over de 2 wedstrijden 27 vis-

sen gevangen en dit was 1 meer dan vo-

rig jaar.  

Joel en Rik gefeliciteerd met deze dub-

belslag en iedereen bedankt voor de ge-

zelligheid en tot volgende jaar.  

Koen en Sander (wedstrijdleiding koppel-

wedstrijd 2016) 

2 

Hengelaarsclub Sassenhein is opgericht in maart 1909. Voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 8 april 1916. 
Hengelaarsclub Sassenhein is in maart 2009 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. 



 

 

 Eindstand Eindstand Eindstand Eindstand 

1 Bosscher en Oving 4 vissen 38.400 kg 396 punten 

2 Gelling en Veen 4 vissen 34.400 kg 390 punten 

3 R. Benjamin en D. Benjamin 4 vissen 31.200 kg 382 punten 

4 Vos en Wilkens 3 vissen 25.200 kg 287 punten 

5 Smit en Bottema 3 vissen 19.100 kg 250 punten 

6 M. Boer en Tent 3 vissen 18.700 kg 229 punten 

7 Warmels en Kat 2 vissen 16.900 kg 196 punten 

8 Nijland en Grimme 2 vissen 16.900 kg 184 punten 

9 H. Boer en R. Boer 2 vissen 12.800 kg 150 punten 

10 Lehkamp en De Hoop - - - 
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Visstandbeheer  

Afgelopen jaar zijn er weer vele mooie 

vangsten gedaan. Zowel karpers van het 

oude bestand als het nieuwe bestand 

doen het goed. Ze zien er gezond uit en 

nemen toe in gewicht. Ook dit jaar is er 

geen uitzonderlijke sterfte in het voorjaar 

gemeld en valt de plantengroei mee. Al 

met al signalen dat we de ingezette weg 

kunnen vervolgen en dat rigoureuze aan-

passingen niet nodig zijn. 

Naast het aanhouden van de ingeslagen 

weg staan deze winter de nodige acties 

gepland. 

In samenwerking met sportvisserij Neder-

land zal daarom komende winter uitvoe-

ring worden gegeven aan de evaluatie 

van het visstandbeheersplan. Dit houdt 

o.a. in dat er een afvissing zal plaatsvin-

den op de Noordplas. Dit om naast de 

vangstgegevens van karper meer zicht te 

krijgen op de anders vissoorten. Aan de 

hand van deze afvissing in combinatie 

met de vangstgegevens zullen de onder-

zoekers van sportvisserij Nederland ons 

van advies voorzien. 

Ook willen we dit jaar weten hoe het staat 

met de hoeveelheid slib in de Noordplas. 

Vanuit sportvisserij Nederland wordt een 

meting opgezet en uitgevoerd die verge-

lijkbaar is met een eerdere meting die zij 

hebben verricht in opdracht van HC Sas-

senhein. Het vergelijken van de uitkom-

sten uit deze twee metingen moet zicht 

geven op het effect van het toepassen 

van cocolietenkrijt. We zijn nieuwsgierig!!! 

Als laatste de karper uitzetting. Komende 

winter zal op de zuid- en noordplas kar-

per worden uitgezet. Zoals eerder ge-

noemd hebben er geen grote sterfte 

plaatsgevonden en zal het een onder-

houdsdosering betreffen van ongeveer 

5%. Gezien de kwaliteit van de eerder 

aangekochte vissen is gekozen om te blij-

ven bij dezelfde leverancier. Echter gaat 

het dit jaar wel om een speciale uitzetting 

gezien gekozen is voor een spiegelvari-

ant die voornamelijk bestaat uit volschub- 

en rijenkarper. Dit zal nog meer variatie 

geven op het reeds bestaande schub en 

spiegelvariant wat op onze plassen rond-

zwemt. 

Al met al een belangrijk en spannend 

jaar. 

Verder informatie met tot de bovenstaan-

de acties zullen t.z.t. op Facebook en de 

website terug te vinden zijn. 

Bas Bijsma (Portefeuille Visstandbeheer)  



 

 

Onderhoud  

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de zuidplas op 26 novem-

ber zijn de stekken, de 1e steiger van de zuidwal en de 5e steiger van 

de noordwal, niet beschikbaar om vanaf te vissen. En omdat tevens 

ook deze winter in het teken staat van onderhoud kan er enige hinder 

ondervonden worden houd daarom voor verdere onderhoudsdagen 

facebook en de verenigingswebsite in de gaten.  

 

 
 

 

Mededelingen 

Daarnaast zijn de facturen omtrent de contributie 2017 weer verzonden en bij deze een oproep 

aan iedereen om de contributie tijdig te voldoen zodat iedereen de documenten weer op tijd in 

huis heeft. De automatische incasso, voor de leden die hier gebruik van maken, zal worden uit-

gevoerd rond half november. In de afgelopen periode zijn er weer een aantal leden bijgekomen 

en uitgeschreven. De lijst bestaat uit de volgende namen:  

Ledenadministratie 

Nieuwe leden 

Esch, E. van 

Frieswijk, T. 

Tellingen, V. van 

Wierenga, H.J. 

Danckaert, T. 

Drenth, R. 

Brouwer, J.R. 

Brouwer, J.J.K. 

Schoneveld, K. 

Vunderink, C. 

Niet voldoen contributie 2016 
De volgende leden zijn wegens het niet voldoen van de contri-

butie 2016 geroyeerd als lid van onze vereniging.  

J.P. de Ruijter 

A. Schuttrups,  

H. Tulp,  

G. Tulp  

J. Puister.  
 

5 

Hengelaarsclub Sassenhein is opgericht in maart 1909. Voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 8 april 1916. 
Hengelaarsclub Sassenhein is in maart 2009 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. 

Uitgeschreven leden 

Zwinderman, JP 

Zwinderman, GG 

Klunder, R. (overleden 15 mei 

2016) 

Zwart, A. 

Buckx, A. 

Eefsting, R. 

Engberts, A. 

Engberts, M. 

Heijmel, M. 

 

 

Heijmel, X 

Huberts, M. 

Hubert, D. 

Jansen, KJ 

Kriznaric, M. 

Nienhuis, F. 

Raad, J. de 

Reginoold, R. 

Schueren, S. van der 

Smit, A. 

Timmerman, K. 

Ufkes, F. 

Yusef, H. 



 

 

Namens het bestuur van de Hengelaarsclub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Le-

denvergadering die zal worden gehouden op woensdag 30 november 2016 in Paviljoen Sassen-

hein, aanvang 20.00 uur. 

 
Agenda: 

1. Opening 

2. In memoriam 

3. Vaststelling van de agenda 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016  

6. Verkiezing bestuursleden: herbenoeming voorzitter 

7. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting Sassenhein 

8. Financiën 

 a. Halfjaarcijfers 

b. Kascommissie 

9. Jubilarissen 

10. Visstand beheer 

11. Onderhoud 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

NB: De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digitaal toe-
gestuurd aan de leden die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aantal exemplaren) 
zijn vanaf 15 november ook beschikbaar in het paviljoen. 

Het bestuur verzoekt leden die agendapunten ter bespreking willen aandragen deze uiterlijk 1 dag 
voor de vergadering schriftelijk (mag ook per email info@hcsassenhein.nl) aan de secretaris door 
te geven.  

Algemene ledenvergadering 30 november 

2015 
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Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Bas Bijsma 

Secretaris:    Ronald Venema,  

    info@hcsassenhein.nl  

Penningmeester:   Koen Warmels,  

    penningmeester@hcsassenhein.nl  

Overige bestuursleden:  

Portefeuille Ledenadministratie: Sander Kat,  

    Leden@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Onderhoud:  Joren last,  

    onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Bas Bijsma 

Portefeuille Controle:   Erik bos  

Portefeuille Redactie  Jasper van Smeden  

    redactie@hcsassenhein.nl 

S.O.C. 

Voorzitter:  Bas Bijsma, 

  soc@hcsassenhein.nl 

 

Kascommissie  

Vacant 

Vacant 

 

 

Postadres: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

KvK nr.: 40023673 

 

Telefonisch bereikbaar op 
06-29919008 

Website: www.hcsassenhein.nl 

Redactie clubblad: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

info@hcsassenhein.nl 

Ledenadministratie: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

leden@hcsassenhein.nl  

Contact gegevens HC Sassenhein 

Pius Floris Boomverzorging  

Jeverweg 10 

Postbus 9531 

9703 LM Groningen  

Hoofdweg 184 

9765 CJ Paterswolde  

Tel: 050 - 3081000  

Email: info@hengelsportmekka.nl  

www.hengelsportwereld.eu 
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Astraat 12 

9718 CR Groningen 

Telefoon: 050-3121893 

E-mail: info@titusblom.nl 

www.hengelsportgroningen.nl 

mailto:leden@hcsassenhein.nl

