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Nieuwe leden 2014 
Bergen, B. van 
Heide, L. van der 
Kram, M. 
Kriznaric, M. 
Majoor, P. 
Meijer, K. 
Postma, M. 
Reid, P. 
Smit, J. 
Spoel, M. van der 
Swaving, F. 

Nieuwsbrief nr. 4 juli 2014 
De zomervakantie is inmiddels al weer een week oud en dat biedt natuurlijk de mo-

gelijkheid om de hengels te pakken en lekker te gaan vissen. Maar wat is er dan 

mooier om tijdens het wachten op die welbegeerde aanbeet die momenten van rust 

te nemen voor het lezen van deze nieuwsbrief.  

Daarom wens ik jullie ook veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.  

Jasper van Smeden 

Secretaris  

Veteranennieuws 
 
De zomercompetitie is alweer een aantal weken oud . Iedere maan-
dag zijn we weer te vinden aan de verschillende wateren waarbij we 
er , dit jaar voor het eerst, van uitgaan dat niemand alleen aan de 
waterkant zit. Dit is afgesproken omdat verschillende vissers de 80+ 
grens zijn gepasseerd. Naast gezelschap ook veiligheid. De vangst 
is vooral de eerste weken van april matig maar we zien een stijgen-
de lijn en steeds meer maten  weten de weg naar een koppositie te 
vinden. 
Albert Nijboer heeft de laatste ALV moeten missen en daarmee ook 
de speldjesregen. Met het bestuur is afgesproken dat wij hem , in 
een wat later stadium, deze zilveren speld op gepaste wijze zullen 
opspelden. Eind mei is het zover. Op ons buitenterras staat de bor-
rel klaar, de haringvangst met ui is overvloedig en na een gloedvol 
betoog krijgt Albert de speld op de borst gestoken. 
Zelfs de natuur is in een uitbundige stemming gelet op het gespetter van een aantal grote karpers.  Het klei-
ne slootje is een geliefde paaiplaats geworden voor deze hele zware jongens(en meisjes).In het warme zon-
licht met de ruggen zichtbaar boven het oppervlak, een lust voor het oog. De onderhoudsploeg komt ook nog 
aanwaaien. De een maakt de groepsfoto, de ander hapt een harinkje mee. Een geslaagde verenigingsactivi-
teit. 

Algemene ledenvergaring mei 2014 
Ook dit jaar is er weer een voorjaarsvergadering gehouden op 8 mei jl. Ondanks dat de uitnodiging wederom digitaal ver-
stuurd is was opkomst matig maar het aantal afmeldingen loopt per vergadering wel op wat betekent dat de uitnodiging 
wel gelezen wordt.  
Tijdens de vergadering zijn een aantal belangrijke punten besproken. Zo is er een nieuwe kascommissie aangesteld en 
zijn een aantal bestuursleden herkozen voor een termijn van 3 jaar. Daarnaast is de eerste versie van het meerjarig on-
derhoudsplan gepresenteerd, dit plan zal de komende jaren steeds meer vorm krijgen zodat dit als leidraad voor de Hen-
gelaarsclub- en Stichting Sassenhein kan fungeren.  
De samenstelling van het bestuur en commissies onderaan deze nieuwsbrief te vinden. Het volledige verslag van deze 
ledenvergadering zal u bij de vergaderstukken van de volgende ledenvergaring ontvangen.  

http://www.hcsassenhein.nl
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Dit seizoen zijn, naast het gebruikelijke ‘vrije vissen’ 2 maandagen gepland rond de noord-plas. Hiervoor 
is een aparte beker beschikbaar. Er wordt voornamelijk gevist met een vaste stok zodat Voorn,Zeelt, Blei 
en Brasem de te vangen vissoorten zullen zijn. Hoewel de meeste Sassenhein-vissers als ideaal hebben 
om zo groot mogelijks Karpers te verschalken wensen wij onszelf toe dat deze kanjers onze tuigjes met 
rust zullen laten. 

 
 
Op de foto , van links naar rechts: Jan 
van der Spek, Wim Buivinga,Rein Alsse-
ma, Ben Stavenuiter, Sietse van Dijk, 
Albert Nijboer, Piet Bruiniers. 
 
Tot ziens langs de waterkant en veel vis-
plezier, 
 
Ben Stavenuiter 

http://www.hcsassenhein.nl
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Onderhoud: 
 

Wegens de stormschade van vorig jaar zijn we een groot deel van de onderhoudsdagen bezig geweest 
met het opruimen hiervan. Hierdoor is er op dit moment ongeveer 75/100m3 hout vrijgekomen. Mocht u 
voor de winter alvast op zoek zijn naar haardhout dat hebben wij dit beschikbaar voor u, als u interesse 

heeft dan kan dit afgehaald worden voor  €25.- per m3.  
 

Inmiddels zijn we een eind op weg met het onderhoud van de steigers op 
beide plassen. 

 
 
Begin juli zijn stelconplaten gelegd op de Noordplas t.b.v. de op-
slag van machines en hout.  
 

Dit heb ik natuurlijk niet alleen kunnen doen, dus als dank voor 
het meehelpen als vrijwilliger hebben we afgelopen weekend een 
gezellige vrijwilligers-bbq georganiseerd! 
 

Wat gaan we doen? 
De komende maanden willen we de boten schilderen zodat er in 2015 weer gebruikt van gemaakt kan 
worden. Ook wordt er nog onderhoud gepleegd aan het duikershuisje. 
In het najaar krijgen wij 3000 stuks bosplantsoen geleverd, en deze gaan wij aanplanten op de Noord & 
Oostzijde van de Zuidplas, en in het wilgenbos op Noordplas.  
 
Zoals jullie kunnen lezen hebben we nog een hoop te doen het komende jaar en alle hulp is daarvoor 
meer dan welkom.  
 
Voor opgave kan je mailen naar onderhoud@hcsassenhein.nl  
 

 

http://www.hcsassenhein.nl
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Karperkoppelmarathon 
 
In het weekend van 9 t/m 11 mei hebben we met 12 man (6 kop-

pels) de karperkoppelmarathon gevist. De weergoden waren ons 

niet gunstig gezind en de regen viel werkelijk het hele weekend 

met bakken uit de hemel.  

Daarnaast stond er ook het hele weekend een stevige wind. In 

de eerste paar uur werden er direct door twee mannen al meer-

dere vissen gevangen. Het leek erop dat er een hoop vis gevan-

gen ging worden. Echter bij de andere koppels bleef erg stil.  

Over de gehele wedstrijd bleef de actie bij deze twee koppels en keerden de overige koppels 

huiswaarts zonder karper. Er werd wel brasem, zeelt en snoek gevangen. Daarnaast nog een 

soort van sluierstaart. (wie weet wat het is mag het zeggen) In totaal zijn er 13 karpers tot 9,8 

kg gevangen. Het koppel van Smeden/Last won de wedstrijd met 9 karpers en het koppel 

Korthuis/Visser werd tweede met 4 karpers. De sponsoren en alle deelnemers worden be-

dankt voor de inzet en het trotseren van het weer en op naar volgend jaar. 

De wedstrijd commissie van de  HC Sassenhein  

Wedstrijd nieuws 

Het overwinningsbiertje 
mocht zondagochtend dan 
eindelijk gedronken wor-
den  

http://www.hcsassenhein.nl
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Vangstregistratie 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan naar het bijhouden van een vangstregistratie. De foto’s 
komen inmiddels binnen en hieronder zijn dat ook weer een aantal voorbeelden te zien van onze uitzettingen 
die zijn teruggevangen.  
 
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 Sas-
senhein! 
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 Hengelsport-
mekka klantenkaart). 
 
Een goede reden dus om lid te zijn of worden van de HC Sassen-
hein! 
 
Voor openingstijden en meer informatie kunt u terecht op de websi-
te www.hengelsportwereld.eu.  

Mededelingen 

Geroyeerde leden 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn er 
een aantal leden die hun contributie niet hebben vol-
daan. Dit drietal leden hebben na diverse herinnerin-
gen de contributie voor 2014 nog niet voldaan. Zij 
zullen conform de statuten worden geroyeerd als lid 
van de HC Sassenhein en daarnaast zal dit roye-
ment ook worden gemeld bij de Hengelsportfederatie 
Groningen Drenthe. De vordering zal ter incasso aan 
Bos Incasso worden gegeven. Het gaat om de vol-
gende leden:  
de heer O. Tuhumury,  

de heer R. Oosterveld 

de heer A. Moerman.  

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  

Bestuurssamenstelling per 9 mei 2014 

Dagelijks bestuur Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Chris Kloos 

Secretaris:    Jasper van Smeden,  

    info@hcsassenhein.nl  

Penningsmeester:   Koen Warmels,  

    penningmeester@hcsassenhein.nl  

Overige bestuursleden:  

Portefeuille Ledenadministratie: Sander Kat 

Portefeuille Onderhoud:  Joren last,  

    onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Bas Bijsma 

S.O.C. 
Voorzitter:  Chris Kloos, 
  soc@hcsassenhein.nl 
 
Kascommissie  
 

Dhr. Stevenuiter 

Mvr. Poelstra  

 

Wedstijdcommissie 2014 

Sander Kat 

Koen Warmels  

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

