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De 8ste nieuwsbrief ligt er inmiddels weer en is na het verschijnen 

het eerste nummer alweer 2 jaar aan de gang. Hoewel de nieuws-

brief niet zo dynamisch is als bijvoorbeeld onze Facebook pagina 

biedt het wel een houvast voor onze lezers daar geen gebruik van 

maken.   

In dit nummer is een wedstrijdverslag te vinden van de laatste kop-

pel wedstrijd waarin ook deze keer weer een mooi aantal vissen 

zijn gevangen. En net als andere jaren staat ook deze winter weer 

in het teken van onderhoud en daarover willen we u alvast inlich-

ten. Uiteraard bent u van harte welkom om de helpende hand de 

bieden. Verder zijn er ook weer een aantal mededelingen na aan-

leiding van de contributie inning, controleursgroep en ledenadmi-

nistratie.  

Overigens is de uitnodiging voor de ledenvergadering van het na-

jaar verstuurd en daar zijn natuurlijk alle genodigden welkom, dit 

jaar vindt deze plaats op 2 december om 2000u in het Paviljoen. 

Voor nu veel leesplezier en hopelijk tot dan!  

Jasper van Smeden 

 

 

26 november 2015 
Jaargang: november 2015  
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Verslag laatste gedeelte van de karper koppelcompetitie 2015 

Nadat alle vissers zich rond 09:00 hadden verza-

meld bij de noordplas en waren voorzien van een 

bakkie koffie, werd er gestart met de loting van de 

2
e
 karperkoppelwedstrijd van dit seizoen. Twee 

koppels hadden zich helaas afgemeld voor deze  

wedstrijd, waardoor de noordplas matig bezet 

werd door 3 koppels vissers. De overige 5 kop-

pels gingen na loting richting de zuidplas. Alle 

vissers hadden volop zin in het weekend mede 

dankzij het weer.  

Al vrij snel na de start van de wedstrijd werd er vis 

gevangen op het schiereilandje (stek 5) van de 

noordplas. Op de zuidplas duurde het tot het ein-

de van de middag voordat de eerste vis werd ge-

land. Hetgeen enig contrast vormde met stek 5 op 

de noordplas, want daar waren inmiddels diverse 

karpers geland.  

De sfeer was gemoedelijk en tegen etenstijd werd 

er door de wedstrijdleiding een rondje gemaakt 

langs beide plassen om de deelnemers te voor-

zien van een blikje frisdrank of een bierje.  

’S Avonds werd er aan de snelwegkant van de 

zuidplas een fraaie schub gevangen van bijna 15 

kg. Een mooie vangst, zeker tijdens een wedstrijd. 

In de nacht waren de vangsten beperkt.  

 

Ook op zondag was het weer ons gunstig gezind. 

De vangsten namen wel wat af, uitgezonderd stek 

5 op de noordplas. Niet alleen het aantal gevan-

gen vissen was indrukwekkend, ook het gewicht 

van de vissen was ronduit goed. Het merendeel 

van de acht gevangen vissen op deze stek woog 

meer dan 10 kg.  

Rond 15:00 verzamelde iedereen zich weer bij de 

noordplas voor de prijsuitreiking. Onder het genot 

van een drankje en een warme snack werden de 

waardebonnen van Titus Blom uitgereikt aan de 

deelnemers met als verdiende winnaar het koppel 

Danny en Dennis die in totaal 10 karpers wisten 

te vangen. De prijs voor de grootste vis van de 

wedstrijd, tijdens de 1e wedstrijd gevangen was 

voor Ron Wilkens met een schub van 15,2 kilo. 
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  Eindstand karper koppelcompetitie 2015   

1 Benjamin en Korthuis 10 vissen 97.800 kg 1003 punten 

2 Warmels en Kat 5 vissen 32.500 kg 437 punten 

3 Vos en Wilkens 3 vissen 39.300 kg 330 punten 

4 Bosscher en Monsma 2 vissen 17.800 kg 190 punten 

5 Velthuis en Weening 2 vissen 8.300 kg 152 punten 

6 Boer en Tent 2 vissen 8.500 kg 130 punten 

7 Smit en Bottema 1 vis 14.600 kg 123 punten 

8 Kriznaric en Puister 1 vis 6.800 kg 87 punten 

9 Eefsting en Eefsting - - - 

10 Hardenberg en Hardenberg - - - 

Ron WIlkens neemt de beker voor de grootse vis 

in ontvangst 
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De komende winter hebben wij een paar actiepunten op het lijstje staan, denk 
hierbij aan het snoeien en rooien van bomen op de Zuidplas. Hier zullen we ook 
een deel van het pad aan de noordzijde verleggen, zodat de rust langs het oe-
ver terugkeert. Verder gaan wij op noord en zuid een aantal visstekken egalise-
ren en opnieuw inzaaien. 
  
Natuurlijk brengt dit de nodige lawaai en hinder met zich mee en de mogelijk-
heid bestaat dat in het voorjaar een aantal stekken niet bevisbaar zullen zijn 
wegens het inzaaien van nieuw gras. 
  
Op de volgende dagen gaan wij met het onderhoud aan de gang: 
 

 
  
Mochten er leden zijn die het leuk vinden om mee te helpen op één of meerdere 
van bovenstaande dagen dan bent u van harte welkom! Wel zou ik graag van u 
een bevestiging ontvangen. Dit kan op het volgende emailadres: 
 joren-86@hotmail.com.  
 
Uw hulp wordt enorm gewaardeerd! 
 
Met vriendelijke groet van Joren Last 

Onderhoudswerkzaamheden winter 2015 
en voorjaar 2016 

December ‘15 januari’16 februari ‘16 Maart ‘16 April ‘16  

Za. 19-12 Za 02-01-2016 
Za 16-01-2016 
Za/Zo 30/31-01 

Za 13-02 
Za/Zo 27/28-02 

Za/Zo 26/27-03 Za/Zo 09/10-04 

mailto:joren-86@hotmail.com


 

 

Prikbord  

Hieronder zijn de leukste 

quotes die de afgelopen tijd 

op onze facebook pagina 

voorbij zijn gekomen  

 

Nachtje gevist op de zuid-

plas HC Sassenhein vanmorgen 

gewekt door deze schub van 

28 pond  

Auto volgeladen, morgen och-

tend voor het eerste daglicht 

weg, richting HC Sassenhein   

#  achterdemonsterbakkenaan   

Nachtje vissen HC Sassenhein 

Eerst vis is een feit  

Nachtje pakken @ noordplas  

Paar uurtjes bij HC Sassen-

hein 2 vissen helaas geen foto-

graaf voor de 2de vis  

1ste is binnen bij HC Sassen-

hein en nummer 2 ook  

Zo eindelijk weer een vis op de 

noorplas  

Toch een paar gevangen....!! 

Bij HC Sassenhein  

 

Nieuws van de controleursgroep 

In de afgelopen periode zijn er weer een groot aantal leden bijgekomen 

en er ook een aantal uitschrijven. Helaas hebben we ook afscheid 

moeten nemen van een tweetal leden. De lijst bestaat uit de volgende 

namen:  

In de afgelopen zomerperiode is 

de controleursgroep uitgebreid 

met Kevin Eefsting. Kevin is sinds 

een paar jaren lid van onze ver-

eniging en hij wil zich graag voor 

de vereniging inzetten. Hij zal dit 

in ieder geval doen als controleur 

maar daarnaast ook, waar moge-

lijk met het onderhoud langs de 

plassen. Hij is een fanatieke kar-

pervisser en je zult hem dan ook, 

naast controlerondes vissend 

langs de plassen aan kunnen 

treffen. Wij wensen Kevin in ieder 

geval veel succes en bedanken 

hem alvast voor zijn inzet. 

 De controleursgroep bestaat 

naast Kevin nu uit Albert Meijer, 

Hans Reinders en Mark Tent.  

Kevin Eefsting 

Ledenadministratie 

4 

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. 

Nieuwe leden 

Aalders, B.  

Anokhin, A.  

Benjamin, R.  

Driel, M. van   

Huberts, DBT  

Huberts, HMB  

Hut, H.  

Middel, R.  

Mitroshkin, A.  

Nijland, R.  

Schutrups, A.A.  

 

 

 

Veen, S. van der 

Vos, R. 

Uitgeschreven leden 

Oosterveld, R. 

Prestileo, T.  

Steur, R.D.  

Ontvallen leden 

Wolff J. de (17 juni 2015) 

Veen van der H. M. (1 juli 2015) 

De facturen omtrent de contributie 2016 zijn inmiddels verzonden aan de 

leden die hierom hebben verzocht. Wanneer je de contributie voor 1 de-

cember 2015 hebt betaald, heb je voor het eind van het jaar 2015 de pa-

pieren in huis.  

De automatische incasso zal, voor de leden die hebben aangegeven hier 

gebruik van te willen maken zijn rond 20 november 2015 uitgevoerd.  

Contributie 2016 

https://www.facebook.com/hashtag/achterdemonsterbakkenaan?source=feed_text&story_id=944830132305043
https://www.facebook.com/hashtag/achterdemonsterbakkenaan?source=feed_text&story_id=944830132305043


 

 

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  

    info@hcsassenhein.nl 

S.O.C. 

Voorzitter:  Bas Bijsma, 

  soc@hcsassenhein.nl 

 

Kascommissie  

Dhr. Stavenuiter 

Mvr. Poelstra  

 

Wedstrijdcommissie 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 

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

