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Zomertijd 
De zomer liet even op zich wachten, maar is nu in volle hevigheid 

losgebarsten. De watertemperaturen stijgen en de karper voelt zich 

een vis in het warme water en ook al onze andere vissen profiteren 

ervan. Mooie vangsten met recordvissen dienen zich aan en het is 

heerlijk aan de waterkant van onze visplassen.  

Hopelijk kan iedereen genieten van een fijne vakantie met veel vi-

suren. Dat doen we ook als bestuur, al blijven de onderhoud- en 

herstelwerkzaamheden altijd aandacht vragen (en soms helaas 

ook de vervanging van materiaal zoals de maaimachine). Veel 

werk is en wordt verzet. Gelukkig zijn we als bestuur weer volledig 

op sterkte. In de afgelopen ledenvergadering is Ronald Venema 

als secretaris benoemd; we hebben verder wat wijzigingen in de 

bestuurssamenstelling doorgevoerd (Bas Bijsma is naast porte-

feuillehouder visstandbeheer tevens vicevoorzitter, Jasper van 

Smeden doet de website en de coördinatie van de Nieuwsbrief). 

Afscheid hebben we genomen van Chris Kloos met heel veel dank 

voor zijn werk als vicevoorzitter.  

Ook is mooi dat we versterking van de controleursgroep hebben 

kunnen regelen. Over de samenstelling van deze groep en vele 

andere zaken kunnen jullie lezen in deze Nieuwsbrief. 

 

Veel genoegen daarbij en vooral ook veel visplezier! 

 

Gerard Wolters 

Voorzitter 

12 juli 2015 
Jaargang: juli 2015  

Nr.7  

Tekenactiviteit !!! 

Beste vissers, 

Leden en consenthouders die de laatste dagen hebben gevist op de Zuidplas worden 
aangeraden zichzelf goed te laten controleren op teken. Er werden ons reeds meerdere 
van deze nare beestjes gesignaleerd! Het laatste wat we willen zijn leden met de ziekte 
van Lyme 

http://www.hcsassenhein.nl


 

 

Jubilarissen  

De heren H.G.S. de Groot 

en S.S.F. Hazewinkel 

(2015) ontvangen een 

gouden speld voor het 

40-jarig jubileum.  

De heer, A. Meijer, Dhr. 

J.H. Dethmers, Dhr. G.P. 

van Loenen en Dhr. J.R. 

Heddema (2015) 

ontvangen een zilveren 

speld voor het 25-jarig 

jubileum.  

Alle heren worden har-

telijk gefeliciteerd met 

dit behaalde jubileum.  

De heren A. Meijer (2e  

links) en J.H. Dethmers 

(3e links) met hun pas 

ontvangen speld te 

samen tussen Sander Kat 

(links) en Gerard Wolters  

(rechts) 
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Ronald Venema 

Secretariaat 
Alsof het Ronald in zijn bloed zit pakt hij 

de werkzaamheden als secretaris zonder 

problemen aan. En zoals jullie van ons 

gewend zijn stelt een nieuw bestuurslid 

zich dan ook voor, hieronder krijgen jullie 

dan ook een beeld van hem als persoon 

en niet alleen als de functie hem om-

schrijft.  

 

Al van jongs af aan was ik betoverd door de wereld die zich onder 

het gespiegelde wateroppervlak bevind. Op mijn vierde kreeg ik mijn 

eerste hengel en sinds die tijd ben ik niet meer weg te denken van 

de waterkant. Net als ieder kind begin je met voorntjes, baarsjes en 

de incidentele brasem en jarenlang besteedde ik zo al mijn vrije tijd 

aan het vissen. Ik moet rond de twaalf zijn geweest dat ik een speci-

ale uitgave van de beet kreeg met een heel artikel over penvissen en 

was verkocht, ik moest en zou vissen op karper. In de parkvijvers 

van Hoogezand had ik al vaker karpers aan de oppervlakte gezien 

en gewapend met witbrood en een 3 meter holglashengel ging ik op 

een zomerochtend op pad niet wetende dat ik een uur later een 

15kg+ vis zou hebben liggen op mijn jas (had toen nog geen mat). 

Intussen zijn we 27 jaar verder en ik vis nog steeds met heel veel 

plezier op karper (snoek in de winter) en geniet van alle facetten die 

er mee te maken hebben.  

Naast mijn functie als secretaris binnen het bestuur houd ik me ook 

graag bezig met onderhoud van de beide plassen en zal derhalve 

ook vaak aan de waterkant te vinden zijn. Mocht je me tegenkomen 

en je hebt vragen en of opmerkingen over of voor de HC schroom 

niet om me aan te spreken, het bestuur zit er tenslotte door en voor 

zijn leden. 

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. 



 

 

‘De zwaarste vis woog 15.2 kg en is daarmee de zwaarste vis ooit die op een 
wedstrijd van de HC Sassenhein is gevangen aldus de wedstrijdcommissie.’ 

Verslag 1e gedeelte van de karperkoppelcompetitie 2015 

Op zaterdag 30 mei verzamelden zich in de 

stromende regels 10 koppels om de eerste 

wedstrijd van de karperkoppelwedstrijd 2015 

te vissen. 5 koppels visten op de Zuidplas en 

5 koppels visten op de Noordplas. Na de lo-

ting gingen rond kwart voor 10 alle koppels 

naar hun stek. Vrij snel, binnen het uur was 

de eerste vis al gevangen op de Noordplas. 

Daarna was het echter de Zuidplas, welke 

met 2 vissen van zich liet horen en was het 

op de Noordplas wat stiller. Aan het eind van 

middag werden de diverse deelnemers ge-

trakteerd op een koude versnapering, welke 

door de voorzitter werd gebracht. 

Om de zoveel tijd werd er ergens een vis ge-

vangen wat uiteindelijk resulteerde in een to-

taal van 13 gevangen karpers. Ook werden 

er een drietal karpers verspeeld. Naast bra-
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 Tussenstand 

1. Wilkens en Vos 3 vissen 39.300 kg 330 punten 

2. Kat en Warmels 3 vissen 19.800 kg 249 punten 

3. Benjamin en Korthuis 2 vissen 19.200 kg 191 punten 

4. Tent en Boer 2 vissen 8.500 kg 130 punten 

5. Kriznaric en Puister 1 vis 6.800 kg 87 punten 

6. Monsma en Bosscher 1 vis 7.500 kg 84 punten 

7. Velthuis en Weening 1 vis 4.200 kg 68 punten 

8. Hardenberg en Hardenberg      

9. Smit en Bottema      

10. Eefsting en Eefsting      

sem en zeelt werd er door een deelnemer ook 

nog een grote snoek gevangen, welke helaas 

geen punten opleverde.  

Het koppel Wilkens en Vos wist op de Noord-

plas 3 vissen te vangen van 15.2, 13.2 en 10.9 

kg wat ervoor zorgde dat ze na de eerste wed-

strijd op de eerste plaats staan.  

Drie koppels wisten helaas tijdens de eerste 

wedstrijd nog geen vis te vangen, maar de 

verschillen onderling zijn klein zodat tijdens de 

tweede en laatste wedstrijd, van 26 op 27 sep-

tember nog van alles mogelijk is.  

De deelnemers bedankt voor de gezelligheid 

en de mooie gevangen vissen en tot 26 sep-

tember.  
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Gelet op de goede banden tus-

sen de Hengelsportfederatie 

Groningen/Drenthe en de HC 

Sassenhein heeft de Hengel-

sportfederatie op vrijdag 26 juni 

de jaarlijkse vrijwilligers dag bij 

de HC Sassenhein georgani-

seerd. Het thema van deze vrij-

willigers dag was de karper en 

om die reden is er gekozen  

 

 

voor de HC Sassenhein Vrijwil-

ligers van de Hengelsportfede-

ratie konden op die manier ken-

nis maken met de wateren van 

de HC Sassenhein. Daarnaast 

heeft onze vicevoorzitter wat 

uitgelegd over het ontstaan van 

de plassen, de huidige bezet-

ting en de mogelijkheden qua 

vistechnieken. Al met al was 

het een gezellige en productie-

ve dag die werd afgesloten met 

een gezamenlijk etentje in het 

paviljoen.  

Vrijwilligersdag Hengelsportfederatie   
Groningen/ Drenthe 
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Prikbord  

Hieronder zijn de leukste quotes 

die de afgelopen tijd op onze face-

book pagina voorbij zijn gekomen  

 

Lekker nachtje! 5 vissen op de kant  

Geslaagde sessie! Zowel oud als 

nieuw bestand gevangen.   

 

Vorige week op HC Sassenhein een 

nieuw pr behaald  

 

eerste visje van het jaar op HC 

Sassenhein is ook weer binnen  

 

Tja, leuke sessie, maar nu het terug 

"slepen" van de spullen naar de 

parkeerplaats....  

 

Bijna te water! Gelukkig was m'n 

broer alert!  

 

Mooie spiegel, stek vlak voor de 

"bak"  

 

Groeten uit de tent, bij HC Sassen-

hein....  

 

liep ff anders vanmorgen, was 

weer in slaap gevallen, zodoende 

pas tussen 11 en 12 op HC Sassen-

hein... En geblankt... Komende 

week weer tent mee voor 2à3 

nachtjes...!  

 

Het wachten werd beloond! 

 

Dikke sessie HC Sassenhein ! Alles 

staat en nu wachten op vis !  

vier vissen en nu de nacht in HC 

Sassenhein  

 

2 avonduurtjes meepakken was 

niet voor niks. Leuke karper van 

9,5 kg.  

 

Controleursgroep 

In de afgelopen periode zijn er weer een groot aantal leden bij-

gekomen bestaande uit de volgende namen:  

Tijdens de Algemene Leden-

vergadering  van 20 mei heeft 

controleur Herman Korthuis 

aangegeven per direct te stop-

pen met zijn controleurswerk-

zaamheden voor de vereni-

ging. Reden voor deze beëin-

diging is mede gelegen in een 

verschil van mening tussen 

hem en het bestuur.  

Tijdens de Algemene Leden-

vergadering hebben een paar 

leden aangegeven dit contro-

leurswerk over te willen ne-

men. Inmiddels is duidelijk dat 

de heer Albert Meijer met in-

gang van half juli als contro-

leur is aangesteld. Albert heeft 

tijdens de laatste ALV zijn Zil-

veren Speld in ontvangst ge-

nomen en hij is in het verleden 

al een aantal jaren controleur 

geweest. Gesprekken met nog 

een vierde controleur worden 

de komende periode gevoerd. 

Wanneer een vierde contro-

leur is aangesteld zal dat mid-

dels de bekende kanalen ken-

baar worden gemaakt.  

Albert Meijer 

Nieuwe leden 
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Bezouw, B. van 

Blokzijl, N. 

Buitenhuis H.R. 

Buitenhuis, A.C. 

Doornbos, A. 

Eding, L.P. 

Eefsting, R. 

Ellis, J. 

Heijnen, L. 

Hoekstra, M.  

Houwing, B. 

Jansen, K. 

Kamphuis, R. 

Kleef, B.J. van 

Kloetstra, S.  

Kruijer, R. 

Kuik, S. 

Kuiper, M. 

Küppers, K. 

Leuven, C. van 

Prak, T. 

Schokker, B.E. 

Sipkens, J. 

Smit, M. 

Smit, R. 

Snijder, J.L 

Vries, P. de 

Weening, M. 

Yusef, H. 

Zonderman, R. 

https://www.facebook.com/hc.sassenhein
https://www.facebook.com/hc.sassenhein
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Begin mei hebben we, zoals velen 

vast al gezien 1500 jonge boom-

pjes gepland op de Noord en de 

Zuidplas. We bedanken hiervoor 

Boomverzorging Pius Floris voor 

een deel sponsoring van de aan-

schaf hiervan. We hopen dat dit 

uiteindelijk tot een mooi bos mag 

groeien. 

De maaiwerkzaamheden kunnen 

vanaf heden ook weer doorgaan, 

de oude maaier was gelet op ach-

terstallig onderhoud en de nodige 

reparaties aan vervanging toe. We 

hebben besloten een nieuwe 

maaier te kopen en deze is recent 

geleverd. 

Verder houden we ons bezig met 

de reparatie van de steigers op de 

Zuidplas. Dit gaat niet zo snel als 

wij graag zouden willen door ver-

borgen gebreken aan de steigers 

maar de komende weken zal dit 

worden afgemaakt. Daarnaast zul-

len we in het najaar ook een aantal 

steigers weer gaan opknappen.  

Onderhoud  
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Pius Floris 

Pius Floris Boomverzorging en 

Boomadvies behoort tot de meest 

toonaangevende en duurza-

me boomverzorgende bedrijven 

binnen Europa.  

Gedurende 10 jaar houden mede-

werkers van Groenservice Noord 

zich bezig met boomverzorging. 

Steeds vaker komt men voor inge-

wikkelde vraagstukken met betrek-

king tot bomen te staan. Om onze 

opdrachtgevers nog beter van 

dienst te kunnen zijn, zijn we fran-

chisenemer geworden van Pius 

Floris Boomverzorging. Vanuit het 

kantoor te Groningen worden 

diverse specialistische werkzaam-

heden uitgevoerd.  
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Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Bas Bijsma 

Secretaris:    Ronald Venema,  

    info@hcsassenhein.nl  

Penningsmeester:   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  

    info@hcsassenhein.nl 

S.O.C. 

Voorzitter:  Bas Bijsma, 

  soc@hcsassenhein.nl 

 

Kascommissie  

Dhr. Stevenuiter 

Mvr. Poelstra  

 

Wedstijdcommissie 2015 

Sander Kat 

Koen Warmels  

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 

Hoofdweg 184 

9765 CJ Paterswolde  

Tel: 050 - 3081000  

Email: info@hengelsportmekka.nl  

Www.hengelsportwereld.eu 

Pius Floris Boomverzorging Groningen 

Jeverweg 10 

Postbus 9531 

9703 LM Groningen  
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