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Nieuwe leden 2014  
(mei– oktober) 
Benjamin, D. 

Boom, J. 

Dullemen, R. 

Eefsting, K. 

Hezel, R. van  

Knot, P.  

Mulder, M.E. 

Puister, T. 

Vries, J.E. de 

Willemsma, D 

Na een prachtige nazomer is de herfst nu toch echt begonnen. Voor vele karpervissers het belangrijkste 

seizoen van het jaar. Aan de vangsten hoeft het ook niet te liggen. Zowel op Noord als op Zuid liegen die er 

niet om! Prachtige vissen komen eruit, ook zelfs al van de nieuwe vissen die de afgelopen winter zijn uitgezet. 

Die groeien als kool, zo blijkt uit onze vangstregistratie!  

Het mooie weer heeft de laatste tijd veel vissers naar onze plassen gelokt. Gelukkig zonder noemenswaardige 

problemen, al is het goed dat we actieve controleurs hebben. Op Noord hebben we helaas te maken met 

explosieve wiergroei. Hierop hebben we actie ondernomen door een bedrijf in te huren dat ervaring heeft met 

wierbestrijding. Een groot deel van de plas kon zo weer praktisch wiervrij worden gemaakt. Ik vrees echter dat 

we dit soort maaiacties elk jaar moeten doen, om goed te kunnen blijven vissen op Noord. 

Het najaar en straks de winterperiode willen we weer gebruiken voor onderhoud. Daarvoor doen we weer 

graag beroep op vrijwilligers van onze club. Zonder jullie hulp krijgen we het onderhoud niet rond, met alle 

vervelende gevolgen van dien. We rekenen op jullie medewerking!Op 13 november aanstaande houden we 

onze (najaars) ledenvergadering. Naast de gebruikelijke verenigingszaken staan ook wierbestrijding en 

visuitzetting op de agenda. Wil je er over meepraten, kom dan op 13 november naar het paviljoen! 

Over deze en andere zaken kun je ook verder lezen in deze Nieuwsbrief. Veel lees en kijkplezier! 

Gerard Wolters 

Voorzitter 

Wist u dat wanneer u na 30 September van elk verenigingsjaar lid wordt dat dit 

nieuwe lid voor de rest van het jaar gratis lid is? Heeft u vrienden of kenissen die nog 

twijfelen om lid te worden, dan is dit nu hun kans. Afhankelijk van het type 

lidmaatschap hoeven dan alleen inschrijfkosten betaald te worden. 

In de nieuwsbrief 
Wier bestrijding  

Wier visserij  

Vangstregistratie 

Mededelingen 

 Contributie 2015 

 Onderhoudsdagen winter 

 2014-15 

 

Agenda 
13 november  Algemene ledenverdagering         

  (aanvang 20:00u, uitnodiging volgt) 

7-10 november  Onderhoudsweekend  

 

13 december  Onderhoudsdag  

 

   N.b. Tijdens onderhoudsdagen kan u hinder  

 ondervinden tijdens het vissen. Gelieve hier 

 rekening mee te houden en alvast bedankt voor 

 uw medewerking.   

Uitgeschreven leden 2014 
(mei– oktober) 
Bos, W.H. 

Bergen, L. van 

Beuker, E.  

Buurke, G. 

Kroese, G: 

Praaning, R. 

Stralendorff, E.D. van 

Walle, B. van der 
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Afgelopen jaar is er wederom hard gewerkt in en om de visplassen. Echter de afgelopen jaren 

constateren we dat de groei van waterpest in onze plassen sterk toeneemt. Met name in de Noordplas 

levert dit problemen op voor de visser. Tijdens overleg met het Waterschap en andere geralateerde 

instaties is ons duidelijk geworden dat het effect van wet en regelgeving een oorzaak hier van is. 

Implementatie van de wet- en regelgeving omtrent de waterkwaliteit, de Kader Richtlijn Water, heeft er 

namelijk voor gezorgd dat onze wateren helderder zijn geworden. Op het eerste zicht een goed 

gegeven voor de water- en milieukwaliteit maar dit brengt ook weer nieuwe problemen met zich mee.  

Het resultaat is dat zonlicht verder kan doordringen in de waterkolom dan voorheen en op deze manier 

hebben waterplanten een betere kans om te groeien wat resulteert in het probleem waar we nu mee te 

kampen hebben.  

De bestrijding van deze waterplant is een recent vraagstuk geworden binnen onze vereniging. Als 

bestuur hebben we gezocht naar de mogelijkheden voor bestrijding en de effectiviteit van 

maatregelen. Omdat geen van de mogelijke maatregelen tot het gewenste resultaat leidt, te hoge 

kosten of effectiviteit is te laag, is er voor gekozen om een pilotstudie uit te voeren.  

In september is daarom een groot deel van de zuidoever is vrijgemaakt van wier met behulp van een 

maaiboot. Tot op heden is het resultaat naar onze tevredenheid. In de ALV zullen we hier uitgebreide 

terugblik op geven en wat we in de toekomst hiermee willen doen 

 

Wier bestrijding  

http://www.hcsassenhein.nl
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Vangstregistratie 

Dat het wier niet alleen voor problemen zorgt bewees fanatiek visser. 
Martin Post is naast eigenaar van de Tacklebox een visser die zijn 
kansen pakt. Samen met de vertegenwoordiger van Korda zag hij kans 
om op de Noordplas te gaan vissen. En dit met een aanpak waar niet 
iedereen vertrouwd mee is. Chodrigs en solidbags werden naar de 
horizon geworpen en landen naast en in het wier. Dat onze grote vriend 
karper daar niet vies van was bewezen ze met vangsten van meerder 
karpers. Voor meer informatie zie het BLOG van Martin Post. 

De Nieuwe Karpers 
Hieronder een aantal foto’s van onze nieuw uitgezette vrienden Er 
word goed gevangen en de conclusie is dat de vissen in gewicht 
toenemen. We spreken kunnen spreken van een zeer geslaagde 
uitzetting. Voor 2014/ 2015 staat alweer een nieuwe uitzetting 
gepland. Tijdens de ALV zal dit verder worden toegelicht. 

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  

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 

Portefeuille Controle:   Erik bos  

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

Mvr. Poelstra  

 

Wedstijdcommissie 2015 

Sander Kat 

Koen Warmels  

Mededelingen 

Contributie 2015 
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de heer 
R. Oosterveld zal worden geroyeerd als lid van 
de HC Sassenhein. Hij heeft echter, zonder 
tussenkomst van het incassobureau alsnog 
betaald en derhalve zal het royement worden 
ingetrokken.  
De facturen voor de contributie 2015  zullen in 
de week van 20 oktober worden verzonden. Om 
voor de jaarwisseling de (vis)passen te kunnen 
versturen verzoeken wij deze leden om voor 1 
december te betalen. Bij de leden die gebruik 
maken van de mogelijkheid tot automatische 
incasso zal dit ongeveer half november worden 
uitgevoerd.  

Onderhoudsdagen 2014-15 
In de komende maanden zullen wij weer bezig gaan met het 
onderhoud rondom onze plassen. Diverse werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd waaronder het repareren van 
steigers, het egaliseren van stekken en 
snoeiwerkzaamheden.  
De onderhoudsdagen in 2014  zijn 25 oktober, 7 t/m 10 
november en 13 december. Voor deze onderhoudsdagen 
hebben we nog vrijwilligers nodig. Wanneer je zin en tijd hebt 
kun je ons komen helpen op deze dagen. Je kan je via de 
email penningmeester@hcsassenhein.nl aanmelden voor 1 
of meerdere dagen. Op die manier kunnen wij namelijk een 
planning maken over de te verrichten werkzaamheden. 
 
We rekenen op jullie hulp.  

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

