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Nieuwsbrief nr. 3 maart 2014:  Voorjaar! 
Een mooiere titel voor onze derde digitale Nieuwsbrief kon ik niet bedenken. Het voorjaar is er! Wat een verschil 
met vorig jaar: toen was de lente veel te koud, nat en donker, de vis paaide op de Zuidplas pas in juli! Nu 
hebben we al schitterende zonnige dagen en af en toe een nachtvorstje mag de pret niet drukken. Er wordt op 
onze plassen al druk gevist, sterker nog, ook al behoorlijk gevangen. Vooral dan op Noord waar ook de in 
december uitgezette karpers zich niet onbetuigd laten! En op Zuid kwam er al een schub van zo’n 15 pond af, 
tot dusver de enige voor zover ik nu weet, maar dat komt ook zeker goed. 
De eerste incidenten met overtreding van onze gedragsregels zijn er helaas ook al. We zullen als bestuur en 
controleurs waar nodig zeker optreden. Niet omdat dat zo leuk is, maar in het belang van het behoud van onze 
mooie plassen met hun prachtige vissen, en ten behoeve van een goede verstandhouding met onze buren aan 
de noordkant op Noord. 
Ik wil zeker niet in mineur eindigen. Het belooft een prachtig visseizoen te worden! Laten we er als leden van 
onze HC Sassenhein (inmiddels over de 320) en alle andere bezoekers op een goede wijze van genieten! 
Goede vangsten en veel visplezier! 
 
Gerard Wolters 
voorzitter 

Controleursgroep 
Het afgelopen jaar en ook dit voorjaar zijn er door de controleurs verschillende vissers erop gewezen dat het niet 
is toegestaan om je met een auto op het pad aan de noordwal van de noordplas te begeven. Dit is opgenomen in 
onze gedragsregels (huishoudelijk reglement en website). Dit jaar zal daar strenger tegen worden opgetreden 
aangezien het voor overlast voor de bewoners zorgt. Houdt hier, met de overige gedragsregels en met 
medevissers dus rekening.  
 
Mocht je te maken hebben met overlast of andere dingen zien kun je ons altijd bereiken op 06-29919008.  
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Agenda 
8 mei      Algemene ledenverdagering          

     (aanvang 20:00u, uitnodiging volgt) 

9-11 mei   Karperkoppel marathon 

     (nachtvisgedeelte gesloten van vrijdag 17:00u 

      tot zondag13:00u) 

20-22 juni  Wedstrijd hengelsport Mekka  

     (nachtvisgedeelte gesloten van vrijdag 15:00u 

     tot zondag 14:00u) 

http://www.hcsassenhein.nl
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Karperkoppelmarathon 
De afgelopen jaren is het niet gelukt maar komend jaar willen we 
als HengelaarsClub Sassenhein graag weer een 
karperkoppelmarathon organiseren. Deze wedstrijd zal in 
samenwerking met Titus Blom, Astoria en Paviljoen Sassenhein 
worden georganiseerd.  
 
Deze competitie zal plaats vinden van 9 mei 19:00 t/m 11 mei 
12:00 2014 op de Noordplas van de HC Sassenhein.  

 
De Noordplas zal derhalve dit weekend gesloten zijn voor overige 
nachtvissers. Op de noordwal kan door overige vissers wel worden 
gevist. Op zondag om 13:00 is er een prijsuitreiking met een kleine 
lunch.  

 
Voor deze competitie is er een maximum van 7 koppels en de inschrijving start op 7 april 2014 
om 9:00. Deelname is alleen mogelijk voor leden van de HC Sassenhein en kost € 40,- p.p.. 
Inschrijving geschiedt per koppel en kan door een e-mail te sturen naar koppel@hcsassenhein.nl 
met daarin vermeld de namen, e-mailadressen en  telefoonnummers.  
 
Na de bevestiging van de inschrijving ontvang je de overige informatie. Vol=Vol 
 

   Met vriendelijke groet, 
 
   De wedstrijd commissie van de  HC Sassenhein 

Wedstrijd Hengelsportmekka 
Hengelsportmekka zal dit jaar wederom een koppelwedstrijd voor jeugd op onze plas organiseren. Dit, gelet 
op de goede samenwerking met Hengelsportmekka, de goede ervaring van vorig jaar en de afspraken die 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van november zijn gemaakt. Deze wedstrijd zal plaats vinden van 
vrijdag 20 juni tot en met zondag 22 juni 2014 op de Noordplas van Sassenhein. Het nachtvisgedeelte van de 
Noordplas zal derhalve  van vrijdag 15:00 tot zondag 14:00 afgesloten zijn.  
 

Meer mededelingen hierover zullen 

binnenkort op de website 

www.hengelsportmekka.nl komen te 

staan.  

Wedstrijd nieuws 

http://www.hcsassenhein.nl
http://www.hengelsportmekka.nl
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Vangstregistratie 

Zoals jullie allen weten is onze uitzetting uitstekend is verlopen. Een aantal vissen is ook al weer ter gevangen 
zoals je op de foto’s kan zien.  Om in de toekomst goed in de gaten te kunnen houden hoe het nieuwe bestand 
groeit roepen we een vangstregistratie voor de Noordplas in het leven. Vroeger zijn er ook wel eens pogingen 
gedaan, toen zonder succes.  
Maar tegenwoordig heeft iedereen wel een camera en een juiste weger bij zich tijdens het vissen en daarom 
denken we dat een vangstregistratie deze keer wel goed gaat lukken. Om de vissen terug te vinden is het 
natuurlijk wel van belang dat de gevangen vis goed op de foto komt te staan. Ook is het belangrijk dat de vis 
op de juiste manier is gewogen. Zorg er daarom de weger minus de (natte)weegzak op nul staat is gezet 
alvorens te wegen.  
De foto’s kan je sturen naar info@hcsassenhein.nl en vermeld daar dan het gewicht en vangstlocatie en 
datum bij. Alle foto’s zullen dan verzameld worden en op de website geplaatst worden. Je mag je vangst 
natuurlijk ook via facebook aan ons opsturen.  

http://www.hcsassenhein.nl
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Ledenkorting bij Hengelsportmekka! 
Als vervolg op de Jeugdwedstrijd bij de Noordplas van Sassenhein en de verkoop van consenten bij 
Hengelsportmekka versterken wij de samenwerking met een kortingsregeling voor leden van HC Sassenhein! 
Leden van de HC Sassenhein krijgen in 2014 bij Hengelsportmekka 10 % kassakorting op vertoon van hun 
lidmaatschapspas . 
Daarnaast ontvangt ieder lid van de HC Sassenhein bij besteding van € 25,- of meer eenmalig een cadeaubon 
van € 5,- welke bij de volgende besteding is in te leveren.  (Aanbiedingen uitgezonderd en ledenkorting niet te 
gebruiken in combinatie met de Hengelsportmekka klantenkaart). 
 
Een goede reden dus om lid te zijn of worden van de HC Sassenhein! 
 
Voor openingstijden en meer informatie kunt u terecht op de website www.hengelsportwereld.eu.  

Mededelingen 

Duiken naar kwabaal 
De kwabaal is een zoetwatervis en is familie van de 

kabeljauw. Net als deze zeevis heeft de kwabaal een 

duidelijk zichtbare kindraad. De kwabaal komt voor in 

helder stromend water of in heldere diepe plassen. De 

vis is afhankelijk van koud water. Hij paait in de 

winter. Het moet erg koud zijn, want als het water 

warmer is dan 6 graden sterven de larven. De meest 

recente waarneming in onze regio komt uit de 

Drentsche Aa.  

Daar is in de jaren ’80 een dood exemplaar gevonden. 

Sindsdien is de excentrieke vissoort hier echter niet 

meer gezien. Er ontstond een mysterie: kan de 

Kwabaal zich jarenlang onopgemerkt ophouden in 

deze diepe plas? Men trachtte tevergeefs zijn 

aanwezigheid aan te tonen door het plaatsen van 

fuiken. Door de bijzondere levenswijze en 

waarschijnlijk de lage aantallen lijkt deze methode 

hier minder geschikt.  

De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe was zelfs 

zo nieuwsgierig, dat zij in 2010 duikers in de plas liet 

afdalen om naar de mysterieuze vis te speuren. Deze 

troffen in de steile oeverwand wel voor Kwabaal 

geschikte holtes aan, maar de vis zelf bleek opnieuw 

onvindbaar.  Afgelopen februari is er weer gezocht 

naar deze visssoort maar dit bleek tevergeefs, het 

leverde overigens wel  mooie plaatsjes op.  

http://www.hcsassenhein.nl
http://www.hengelsportwereld.eu/
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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  

Contactgegevens HC Sassenhein  

Astraat 12 
9718CR Groningen 
Telefoon: 050-3121893 
E-mail: info@titusblom.nl 
www.hengelsportgroningen.nl 

Rijksstraatweg 200 
9752 BR Haren Gn. 
Tel: 050 5345200 
Email: info@astoria.nl 
www.astoria.nl 

Lutsborgsweg 53 
9752 VT Haren 
Tel (050) 5344932 
info@paviljoensassenhein.nl 
www.paviljoensassenhein.nl 

Ondersteunende partijen 

Hoofdweg 184 
9765 CJ Paterswolde  
Tel: 050 - 3081000  
Email: info@hengelsportmekka.nl  
Www.hengelsportwereld.eu 

Niet betalende leden 
Er zijn nog een 15-tal leden welke de contributie voor 2014 nog niet hebben betaald. Inmiddels zijn er twee 

herinneringen gestuurd. De volgende herinnering zal er een zijn met een verhoging en wanneer dan nog niet is 

betaald zal de vordering worden overgedragen aan Bos Incasso. Deze leden zullen dan, conform de statuten 

worden geroyeerd als lid bij de HC Sassenhein en mogelijk bij de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. 

Mededelingen (vervolg) 

http://www.hcsassenhein.nl
mailto:leden@hcsassenhein.nl

