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Het nieuwe seizoen 

De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden 

begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme dagen en 

krijgen we leuke vangsten! Ons karperbestand heeft goed overwinterd; niet lang heeft ijs op de plassen 

gelegen, dus zuurstoftekort is onwaarschijnlijk. Inmiddels zwemmen er ook weer nieuwe vissen rond, zie 

elders in deze Nieuwsbrief. Als deze nieuwe bewoners het net zo goed doen als de reeds uitgezette 

karpers van dik een jaar geleden, teken ik er voor  

Van de kant van het bestuur heb ik niet zo veel te melden op dit moment. We houden de samenstelling 

van ons bestuur tegen het licht, omdat er wat wijzigingen zijn in de beschikbaarheid van een aantal 

bestuursleden. We komen daar nog op terug. Verder gaan de werkzaamheden gewoon door, ook al 

merken jullie als leden daar niet zo veel van. Dat hoeft ook niet, maar weet wel dat er veel werk wordt 

verzet, bijvoorbeeld om iedereen weer op tijd z’n vis- en lidmaatschapspassen in de bus te laten krijgen 

(als je tenminste je contributie hebt betaald). Dat we, gelukkig ook met andere vrijwilligers, bij zaken als 

het onderhoud niet stil zitten, lees je verderop in de Nieuwsbrief.  

 

Veel plezier in het nieuwe seizoen en goede vangsten! 

 

Gerard Wolters 

Voorzitter 

Nieuwe leden 2015 

Draaijer, H. 

Edens, P. 

Grimme, J. 

Scheper, B. 

Swarts, E. 

Vintges, T. 

Vos, A. 

Stralendorf, R. 

In de nieuwsbrief 

- Uitzetting januari 2015 

- Nieuwe controleur en verslag

 controleursgroep 2014  

- Onderhoudsnieuws  

- Wedstrijd 2015  

- Fotos van vangsten 2015 

 

Agenda 

19 mei       Algemene ledenverdagering         

      (aanvang 20:00u, uitnodiging volgt) 

30 mei      Karperkoppel wedstrijd  

      (beperkte toegang viswateren (info volgt  

      z.s.m.) 

26 sept.    Karperkoppel wedstrijd (afhankelijk van     

      wedstrijd vorm) 

Uitzetting januari 2015 

Jaar 2014 was een bijzonder jaar. Sinds jaren zijn in de plassen van HC Sassenhein weer karpers uitgezet. 

Dit is onderdeel van het visstandbeheerplan. Of ze het goed doen? is een veel gehoorde vraag. Nu begin 

2015 kunnen we spreken van een zeer geslaagde uitzet . Karpersterfte is uitgebleven en de nieuwe bewoners 

groeien goed. Sommige karpers tot wel bijna 5 kilo in 1 jaar tijd. Ook de oudere vissen lieten zich vaker 

http://www.hcsassenhein.nl
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vangen als een mogelijk gevolg van voedselconcurrentie.  

Vanwege het succes  heeft in januari 2015 een nieuwe uitzet plaatsgevonden. Carpfarm heeft een 150kg 

karper uit de categorie 3 tot 4 kilo geleverd waarvan een ongeveer 10 tal vissen uitgezet zijn op de zuidplas. 

2015 en 2016 worden gebruikt om de ontwikkeling en groei van de oude en nieuwe vissen te monitoren.  

Hiervoor vragen wij de hulp van alle leden. Degene die een karper vangt, weegt en meet graag deze mailen 

of plaatsen op Facebook. Aan de hand van de gegevens kan de groei en het aantal vissen worden bepaald 

wat er bij ons op de plassen zwemt. Een goede monitoring is belangrijk om in de toekomst goede keuzes te 

maken voor nieuwe uitzettingen en ons visstandbeheerplan te optimaliseren 

http://www.hcsassenhein.nl
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Nieuwe controleur en verslag controleursgroep 2014  

 

Het afgelopen jaar hebben wij helaas  afscheid genomen van onze controleur A. Zijlstra. 

Hierdoor hebben een groot gedeelte van het jaar, naast de bestuursleden twee 

controleurs hun controlerondes gelopen . Inmiddels is de heer H. Reinders 

(rechts) bereid gevonden om als controleur op te treden en hier zijn wij als 

vereniging natuurlijk zeer blij mee en danken hem hier hartelijk voor. Jullie zullen 

hem met enige regelmaat langs beide plassen aan treffen. Daarnaast zullen wij 

nog op zoek gaan naar een vierde controleur. Wij hopen deze ook op korte 

termijn aan jullie voor te kunnen stellen.  

 

Ook afgelopen jaar zijn er weer een aantal vissers (leden en niet-leden) welke met de auto 

zich begaven op het pad aan de noordwal van de noordplas. Hetzelfde geldt voor het 

parkeren van de auto in de buurt van de achterste stek aan de snelwegkant. Dit is niet 

toegestaan en derhalve ook  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. 

 

De Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.) is vorig jaar gelukkig niet bij elkaar hoeven 

komen. Wel heeft er 1 lid een schriftelijke waarschuwing van de controleursgroep gehad.  

 

Mocht je dingen tegen komen welke niet door de beugel kunnen, klachten hebben of wat dan 

ook, schroom niet om dit aan ons door te geven.  

 

Dit kan op 06-29919008 of naar penningmeester@hcsassenhein.nl of info@hcsassenhein.nl.  

 

Op die manier kunnen wij of direct actie ondernemen of personen hier op een later moment 

op aanspreken. 

http://www.hcsassenhein.nl
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Onderhoudsnieuws  

Deze winter zijn we begonnen met het ophogen van de zuidwal bij de noordplas, afgelopen winter heeft 

het hierdoor wat rommelig geoogt, maar we zijn druk bezig dit te herstellen. Inmiddels is op het pad de 

eerste laag snippers aangebracht en 14 maart wordt de rest van het pad nog voorzien van een verse 

laag snippers. Voor de overige kale stukken grond worden boomstekken geplant, zodra de 

weersomstandigheden dit toelaten.  

Ook is de zuidplas niet onberoerd gelaten, op de zuidzijde zijn een tweetal stekken opgevuld met extra 

grond zodat vissen beter mogelijk wordt.  

Op 14 en 28 maart hebben we weer 2 onderhoudsdagen gepland dus mocht je samen met een 

enthausiaste groep vrijwilligers de club willen helpen dan is je hulp natuurlijk welkom. Voor meer 

informatie of opgave kan via 06-29919008 of info@hcsassenhein.nl  

 

Ter info: Verder is het mogelijk dat er rondom de plassen mollenklemmen geplaatst zijn, deze zijn 

herkenbaar gemaakt en we vragen dus ook om deze dan ook te laten staan!  

http://www.hcsassenhein.nl
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Karperkoppelwedstrijd 

Na de positieve reacties van afgelopen jaar en de vragen die we nu al weer binnen krijgen 

willen we komend jaar als HengelaarsClub Sassenhein graag weer een karperkoppelwedstrijd 

organiseren.  

 

De vorm van de wedstrijd zal afhangen van het aantal inschrijvingen. Wanneer er maximaal 7 

koppels zich inschrijven zal de wedstrijd plaats vinden in het weekend van 30 mei en 2 

nachten duren. Wanneer zich meer koppels opgeven zal de wedstrijd plaats vinden over 2 

plassen en 2 weekenden (30 mei en 26 september) waarbij er beide weekenden 1 nacht wordt 

gevist. Op zondag 27 september zal dan de prijsuitreiking zijn.  

 

Voor deze competitie is er een maximum van 12 koppels en je kan je direct inschrijven om 

deel te nemen. Deelname is in eerste instantie 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 en laten we ook weten 

hoe de wedstrijd er precies uit komt te zien.  

 

We hopen op voldoende inschrijvingen zodat we er weer een mooie wedstrijd van kunnen 

maken.  

 

Vol=Vol 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van de HC Sassenhein 

http://www.hcsassenhein.nl
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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  

Ondersteunende partijen 

Hoofdweg 184 

9765 CJ Paterswolde  

Tel: 050 - 3081000  

Email: info@hengelsportmekka.nl  

Www.hengelsportwereld.eu 

Lutsborgsweg 53 

9752 VT Haren 

Tel (050) 5344932 

info@paviljoensassenhein.nl 

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

