
 

 

 

Voorjaar begint met 

mooie vangten 
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Het wordt al een goede gewoonte jullie bij aanvang van het voorjaar met onze nieuwsbrief te ver-

blijden. Het voorjaar is voor velen het moment om weer aan de slag te gaan met de karper. De 

die-hards die ’s winters doorvissen – alle respect! – krijgen weer meer gezelschap van collega-

vissers  aan de waterkant. En dan is het mooi als de eerste vangsten zich weer aandienen. Dat 

is dus al het geval op Noord (logisch) waar de eerste dertigers al op de mat lagen. Een veel belo-

vende start van het seizoen! 

Dat doet ons als bestuur ook veel genoegen. Alle onderhoudswerkzaamheden tijdens de winter, 

ze zijn door het natte weer van de laatste tijd nog niet helemaal afgerond, krijgen als het ware 

rendement door goede vangsten en plezier van onze vissende leden. In de nieuwsbrief lees je 

meer over het onderhoud. Ook de voorjaarsledenvergadering staat straks weer voor de deur en 

de uitnodiging kun je ook al vast inzien, en beter nog de datum in je (digitale) agenda noteren. 

We hebben ook dit jaar weer meer leden dan vorig jaar. Onze HC Sassenhein is springlevend en 

vele vissers – leden en consenthouders - voelen zich thuis bij onze club en op onze mooie plas-

sen. Laten we er met elkaar weer een fantastisch seizoen van maken! 

Goede vangsten! 

Gerard Wolters 

Voorzitter 

12 april 2016 
Jaargang: april 2016  
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Mijn eerste kennismaking met Sassenhein 

Zoals toentertijd nog vrij normaal was ben 
ik als kleine jongen van een jaar of zes be-
gonnen met vissen. Tegenwoordig beginnen 
mensen direct op karper te vissen en is dit 
wel eens jammer want een hoop basisken-
nis en gevoel bij het vissen ontbreekt mijns 
inziens dan vaak. Maar ja tijden zijn veran-
derd en daar moeten we ook niet al te lang 
bij stil blijven staan. De eerste hengel, een 
originele echte bamboehengel kreeg ik van 
onze  oppas Annie toen ik een jaar of zes 
was. Hiermee werden in de vijvers bij mijn 
huis vele voorns, baarsjes en brasems ge-
vangen.  
Een paar jaar later kwam ook de werphen-
gel in het assortiment en werden de snoe-
ken in de Wijert-Zuid met succes belaagd. 
Dit gebeurde zelden alleen, vaak gingen we 
met een hele groep na schooltijd, om 
15:15h, vissen. Meerdere dobbers, grote 
rood witte, met toen nog levend aas werden 
in de vijvers geslingerd en wanneer er 1 
van die dobbers onder ging, gingen de ove-
rige hengels eruit en kon er worden gedrild. 
Meerdere snoeken per dag tot soms over de 
meter waren op die manier het haasje. Tij-
dens het vissen werd er middel strootje 
trekken geprobeerd nieuw en andere mate-
riaal van elkaar te winnen en meestal lever-
de dit van alle mooie materialen op. Ik zeg 
niet dat alles altijd eerlijk verliep. Tijdens 
een middag “blinkeren” werd ook mijn eer-
ste karper ooit gevangen. De dreg kwam in 
de staart en na een ruim half uur drillen 
kon de vis, een schubkarper van een kilo of 
6 in een te klein schepnet worden geschept. 
Wat een enorme sensatie was dat, zo’n gro-
te en sterke vis. Dit smaakte zeker naar 
meer.  
 
Via toenmalig basisschoolklasgenoot Joost 
Rentema kwam ik uiteindelijk ergens in 
1996 bij Sassenhein terecht. Zijn oma 
woonde vlak bij de Noordplas en hij kwam 

er regelmatig om op karper te vissen en 
uiteraard ging ik graag een keer mee. Met 1 
hengel, een in 1996 bij Titus Blom gekochte 
DAM carp fighter werd er in dit begin jaar 
op karper gevist met o.a. harde zwarte tube 
met lood, fluoriserende groene lijn, een 
kant-en-klare onderlijn en een harde bol. 
Deze carp fighter is nog steeds in mijn bezit 
en doet tegenwoordig veelal dienst als pen-
hengel. Het merk van deze eerste bollen is 
mij volledig ontschoten, maar raar was het 
wel om zo te vissen en ook lang te moeten 
wachten op een aanbeet. Een beetverklik-
ker had ik toen nog niet dus ik zat de hele 
dag achter de hengel kijkende of monkey 
climber omhoog liep of luisterend naar een 
lopende slip.  

Wanneer ik op Sassenhein de eerste karper 
heb gevangen weet ik niet meer, vreemd 
genoeg heeft dit kennelijk niet al te veel 
indruk op mij gemaakt, maar uiteindelijk 
ben ik in het voorjaar van 1997 lid gewor-
den van de HC Sassenhein.  
Aangezien ik op zaterdag moest voetballen 
vertrok ik vaak zondagmorgen, al dan niet 
met Sander of Erik op de fiets naar Sassen-
hein en werd er de hele dag gevist. Uiter-
aard gold hetzelfde voor de schoolvakan-
ties. Op die fiets werden de opties qua stek-
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Door mijn controlerondes langs de plassen van de HC Sassenhein kom ik met eni-
ge regelmaat vissers tegen die nog niet heel lang op karper vissen. De spullen en 
het enthousiasme van deze veelal jongere vissers doet mij vaak terug denken aan 
de geweldige tijd wanneer ik zelf ben begonnen met karpervissen en het enorme 
gevoel van spanning die het vissen toen met zich meebracht. Deze begin periode 
wil ik in deze nieuwsbrief graag met jullie delen.  
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Met monkeyclimber en 1 beetverklikker op de lange 
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ken en de mogelijke vangsten al doorgeno-
men en nam de spanning toe. Nachtvissen 
was in de beginperiode nog niet aan de 
orde, want dat vonden mijn ouders nog 
niet goed. 
De hengels werden met schoenveters vast-
gebonden aan de fiets en te zware tassen 
gingen achterop de bagagedrager, later 
kwamen er ook fietskarren bij en na een 
half uur keihard fietsen waren we aan de 
plas. Uiteindelijk heeft die fietskar het niet 
heel erg lang volgehouden want tijdens 
een gezamenlijke terugreis vond Sander 
het nodig om op de kruising van de Here-
weg en de Vestdijklaan achterin mijn kar 
te rijden waardoor de gehele as doormid-
den brak en de kar als total-loss kon wor-
den bestempeld.  Gelukkig waren mijn ou-
ders bereid om de spullen met de auto op 
te halen. Hiervoor moest wel eerst naar 
huis worden gefietst aangezien een mobiel 
nog niet in ons bezit was.  
Vooral de wegkant, vanaf het begin van de 
plas tot achterin was populair, met name 
de invalidensteiger, betonplaat en de bak, 
waarbij altijd 1 hengel strak tegen de ei-
gen kant werd aangevist en een andere 
wat verder weg. Steeds vaker resulteerden 
dit soort dagen vissen in 2 of 3 gevangen 
vissen tot maximaal een kilo of 8.  

Zelfs in de winterperiode, met meerdere 
paren sokken, dubbele broeken en meege-
nomen warme chocolademelk al dan niet 
met een vies velletjes werd er gewoon 
doorgevist en gevangen.  
 
De onduidelijke bollen waren inmiddels 
vervangen door de Kevin Nash White Cho-
colate of Martin S.B. Gebrande/Gebroken, 

Gebraden of Gebruinde Noot of Tutti Frutti 
en die deden het uitstekend, tot wel ruim 
130 vissen in een jaar. Alleen Erik bleef 
lang vasthouden aan Mad Carp boilies van 
Shakespeare. Nadat een heel seizoen fana-
tiek vissen had geresulteerd in een karper 
of 5 heeft hij uiteindelijk die bollen aan de 
spreekwoordelijk wilgen gehangen en 
moest hij overstappen op andere bollen 
om regelmatiger vis te vangen. 

Gedurende deze sessies werd meer en 
meer contact gelegd met andere vissers 
langs de plas en dit resulteerde erin dat we 
1998 voor het eerst gingen deelnemen aan 
een karperkoppelwedstrijd. Over de avon-
turen tijdens deze wedstrijden zal ik jullie 
een volgende keer meer vertellen. Mooi is 
wel dat Erik, Sander en ik naar al die jaren 
ook nu nog met enige regelmaat gezamen-
lijk vissen.  

Oude spiegel van de invalidensteiger 

Toen 1 van de mooiste vissen van de plas, een rijen van 8 kg 

Een ijskoude schub in februari 
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Buiten het visseizoen van de meeste leden van ons wordt er groot onder-
houd gepleegd rondom de visplassen. De afgelopen winter stond daardoor 
in het teken van het verbeteren van de begaanbaarheid van de stekken en 
toegankelijkheid van de plassen. Op beide plassen is weer hard gewerkt om 
tot een mooi resultaat te komen.  
 
Rondom de Noordplas is de onderhoudsploeg druk geweest met het op-
nieuw bedekken met houtsnippers van het eerste gedeelte van het pad aan 
de nachtviszijde en de lange stijger. Daarnaast hebben we gevaarlijke situ-
aties van overhangende bomen en dreigende vallende takken opgelost. 

Terugblik onderhoudswerkzaamheden winter 2015 en voor-
jaar 2016 

Gezien de zware neerslag werd er toch hard 

gewerkt.  

Het resultaat na vele uren zagen en slepen.  Het resultaat mag er dan ook zijn, we kunnen 

nu weer vele jaren vooruit aan deze zijde van 

de Zuidplas.  

Het begin wordt gemaakt 

aan het nieuwe pad .  

 
Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief zou er deze winter gewerkt worden met de 
aanleg van een nieuw pad aan de noordzijde van de Zuidplas. Dit was een mooie 
kans om tegelijkertijd afgestorven essen daar uit de bosrand te verwijderen.  Dit re-
sulteerde in een flinke stapel stammen en een zeer mooi pad wat weer jaren mee 
kan.  
 
Gezien de slechte weersomstandigheden deze winter kende ook het onderhoud en-
kele tegenslagen. Tijdens de aanleg van het nieuwe is het toegangspad naar het dui-
kershuisje daardoor onbegaanbaar geworden en herstel hiervan is nodig. De onder-
houdsploeg tracht dit natuurlijk zo snel mogelijk te herstellen. Na  deze herstel 
werkzaamheden wordt deze paden opnieuw ingezaaid en u wordt dan ook gevraagd 
deze paden dan niet te betreden. Onze excuses dan ook voor het eventuele onge-
mak!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joren Last 



 

 

 

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

uitschrijvingen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van leden die ons zijn ontvallen. De 

lijst bestaat uit de volgende namen:  

Ledenadministratie 
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Nieuwe leden 

Aalders, B. 
Anokhin, A. 
Benjamin, R. 
Bruijn, JJT de 

Buckx, M 

Driel, M. van  
Driel, W. van 
Huberts, DBT 
Huberts, HMB 
Huft, D. 
Hut, H. 
Kruller, J.A. 
Middel, R. 

 
 
Mitroshkin, A. 
Mulder, A.O. 
Mulder, R.J. 
Nijland, R. 
Oosterveld, F. 
Pranger, J.G. 
Roggen, N. 
Rouwekema, B. 
Rozema, J. 
Rutgers, R.E. 
Schutrups, A.A. 
Snijder, E. 
Spronsen, M. van 

 
 
Spronsen, R. van 
Tiekstra, M. 
Veen, S. van der 
Vos, R. 
Wilkens, R.S.  
Zuidema, JP 

 

Ontvallen leden 

Groen, E.  (november 2015) 
Aten, J. (21 januari 2016) 
 

Na de positieve reacties van afgelopen jaren, de goede vangsten van afgelopen wed-
strijd en de vragen die we nu al weer binnen krijgen organiseren we komend jaar als 
HengelaarsClub Sassenhein graag weer een karperkoppelwedstrijd. 
De vorm van de wedstrijd zal dezelfde zijn als in 2015. Het eerste weekend zal zijn 
van zaterdag 4 op zondag 5 juni en het tweede weekend is van zaterdag 17 op zon-
dag 18 september. Er wordt zaterdag rond 10 uur begonnen en de wedstrijd eindigt 
zondag om 12 uur. Op zondag 18 september zal dan ’s middags de prijsuitreiking 
plaats vinden.  
Voor deze competitie geldt een maximum van 10 koppels en je kunt je vanaf 20 april 
2016 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 kop-
pel en kan door een e-mail te sturen naar koppel@hcsassenhein.nl  met daarin ver-
meld de namen, e-mailadressen en  telefoonnummers van de deelnemers.  
Na de bevestiging van de inschrijving ontvang je de overige informatie. 
We hopen weer op voldoende inschrijvingen zodat we er weer een mooie wedstrijd 
van kunnen maken.  
Vol=Vol 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de HC Sassenhein 

Inschrijving karperkoppelwedstrijd 2016 



 

 

Het afgelopen jaar hebben er een aantal wijzigingen in de samenstelling van de contro-

leursgroep plaats gevonden. De heer Korthuis is gestopt met zijn werkzaamheden. De 

heren Meijer en Eefsting zijn toegetreden tot de controleursgroep. Op deze manier heb-

ben wij een goede groep van vier controleurs, welke naast de afzonderlijke bestuursle-

den hun rondes lopen en met enige regelmaat aanwezig zijn langs de plassen. Wij zijn 

hier natuurlijk heel erg blij mee. Afgelopen jaar is er op ruim 150 dagen 1 van de boven-

genoemde personen aanwezig geweest rond de plassen.  

Overtredingen 

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 en het 

fietspad langs de A28. Dit is niet toegestaan en derhalve ook  opgenomen in onze ge-

dragsregels (huishoudelijk reglement en website). Dit jaar zal daar strenger tegen wor-

den opgetreden aangezien het voor overlast zorgt.  

Daarnaast is er een aantal malen geconstateerd dat er vissers om verschillende redenen 

geen vergunning hadden.  Dit heeft 1 keer geleid tot een verwijdering van de plas en 

een aantal malen tot het betalen van een verhoogd consentbedrag. Tevens zijn er door 

de verschillende controleurs nog een aantal andere overtredingen geconstateerd welke in 

mondeling zin zijn gecorrigeerd.  

Afval 

Wij vragen iedereen om afval te gooien in de hiervoor bestemde containers, er staan er 

meerdere bij de plassen. Mochten deze vol zitten dan vragen wij iedereen om het afval 

mee naar huis te nemen en niet naast de containers te zetten. Ongedierte zorgt ervoor 

dat het afval een dag later overal ligt.  

Daarnaast vragen wij, wanneer iemand gebruik maakt van wc-papier om dit of te begra-

ven of te verbranden. De her en der hangende stukken wc-papier zijn niet alleen ons 

maar ook een hoop andere leden, donateurs en vissers een doorn in het oog.  

S.O.C. 

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

komen.  De S.O.C. heeft wel een schriftelijke klacht ontvangen welke in overleg met de 

controleurs en het bestuur schriftelijk is afgehandeld.  

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

Contact 

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. 

Verslag controleursgroep 2015 



 

 

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  

Dhr. Stavenuiter 

Mvr. Poelstra  

 

 

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 
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