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Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

Terwijl ik deze voorjaarsgroet in de Nieuwsbrief schrijf, is het prachtig weer buiten. De zon 

schijnt onder een strakke blauwe hemel door de uitlopende takken van de bomen. Ik had 

eigenlijk al aan het water moeten zitten. Velen van ons zullen dat gevoel hebben. Het voor-

jaar is er en de kriebels om te vissen worden steeds sterker. Alle voortekenen wijzen er ook 

op dat het een goed visseizoen gaat worden. Tijdens de winterperiode is door het bestuur 

en vrijwilligers hard gewerkt aan het onderhoud van onze beide plassen; sterker nog, dat 

werk gaat nog een tijdje door! En de nieuwe visuitzet lijkt al goed te gedijen in onze wateren. 

Prachtige karpers hebben we kunnen bemachtigen en ze zijn gedocumenteerd en al in 

Noord en Zuid uitgezet. Dat belooft wat voor de komende jaren! 

Ik wens iedereen veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief en vooral ook heel veel 

visgenoegen op en rond onze plassen! 

Tot ziens, misschien op de komende ledenvergadering of anders aan het water! 

Gerard Wolters,  

Voorzitter 

April  2017 
Jaargang: april 2017 

Nr.12 
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Visstand beheer en waterkwaliteit  

Dit jaar zijn er meerdere acties uitgevoerd m.b.t. de visstand en viswaterkwaliteit. 

Zo heeft er afgelopen winter weer een karperuitzetting plaatsgevonden. We hebben 

hierbij de aantallen gering gehouden omdat het om een onderhoudsuitzetting gaat. 

Want om voor de natuurlijke sterfte te compenseren wordt een bepaald percentage, 

welke wetenschappelijk is bepaald bijgezet. In totaal zijn er 37 rijkelijk beschubte spie-

gels en rijenkarpers geleverd. Hiervan hebben 27 stuks hun thuis gevonden in de 

Noordplas en 10 stuks zwemmen hun ronde in de Zuidplas. Daarnaast proberen we 

met deze lichting nog meer variatie aan te brengen aan het huidige bestand. 
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Visstandbeheer en waterkwaliteit (vervolg) 

Door Sportvisserij Nederland een visstand bemonstering op de Noordplas gedaan 

door middel van elektro visserij. Naast veel zeelt, witvis en snoek zijn er een aantal 

zeer mooie karpers gevangen die in uitstekende conditie verkeren. Of deze bemonste-

ring ons voldoende inzicht en informatie geeft op de actuele visstand blijft nog even de 

vraag want medio mei verwachten wij het rapport vanuit Sportvisserij Nederland. 

Al enkele jaren proberen wij deze sliblaag te reduceren met behulp van het uitstrooien 

van cocolietenkrijt. En daarom heeft Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar 

de dikte van de sliblaag. Deze actuele meting zal worden vergeleken met de uitkom-

sten van een meting uit 2008. Ook op dit verslag zullen we nog even moeten wachten 

al kunnen we wel verklappen dat een snelle blik op de eerste resultaten zeer positief 

zijn.  
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Onderhoudswerkzaamheden 2016/2017 

Ook afgelopen najaar hebben we langs beide plassen weer een aantal onderhouds-

werkzaamheden verricht. Een tweetal steigers op de Zuidplas zijn verbreed en op de 

zuidwal van de Zuidplas is een stuk nieuwe beschoeiing geplaatst rondom de 1e stei-

ger. De parkeerplaats op de Zuidplas is weer wat verbeterd om te voorkomen dat het 

modderig wordt. Ook zullen de komende periode nog een aantal nieuwe bomen rond-

om stekken op de Zuidplas 

worden geplaatst.  

Op de Noordplas zijn er op 

de betonnen steigers nieuwe 

bankjes geplaatst en daar-

naast is op 2 zachte plekken 

in de grond drainage ge-

plaatst. Het snipperpad langs een deel van de zuidwal is voor-

zien van een nieuwe laag snippers. Daarnaast zijn er bij ver-

schillende stekken takken gesnoeid zodat de stekken beter be-

visbaar worden. Tijdens de ALV van november 2016 is mede-

gedeeld dat er ook een pilot met betrekking tot beschoeiing 

van de Noordplas zal worden uitgevoerd. Op 1 stek langs de 

zuidwal van de zal daarom een nieuw stuk beschoeiing ge-

plaatst worden.  

Mochten er leden zijn die ideeën hebben over het on-

derhoud langs de plassen, horen wij dit graag. In de 

zomer van 2017 gaan wij namelijk aan de slag met een 

nieuw meerjarenonderhoudsplan voor 2018 en verder 

en dan kunnen we alle ideeën natuurlijk gebruiken.  
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Verslag controleursgroep 2016 

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

troleursgroep plaats gevonden. De heren D. Benjamin en M. Boer zijn aangetreden als 

controleur van de vereniging. Op deze manier hebben wij een goede, grote groep van 

zes controleurs, welke naast de afzonderlijke bestuursleden 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 of meerdere van bovengenoemde per-

sonen aanwezig geweest rond de plassen.  

Overtredingen 

Ook afgelopen jaar zijn er weer een aantal vissers (met name 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). De eigenaren van het pad hebben 

hierover ook een aantal malen met ons contact opgenomen.  

Daarnaast is er een aantal malen geconstateerd dat er vissers om verschillende rede-

nen 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.  

Vanaf ongeveer de zomer van 2017 is het mogelijk om ook digitaal, via de website, 

een consent aan te schaffen. In 2017 zullen wij iedereen hier nog op wijzen en mee 

helpen, maar vanaf 2018 is er geen enkele reden meer om zonder vergunning te vis-

sen en hierop zal dan ook strenger worden toegezien.  

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

graven 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. Tij-

dens de Algemene Ledenvergadering is al geopperd om het hebben van een schepje 

verplicht te stellen. Momenteel hebben wij dit voorstel in beraad.  

S.O.C. 

De Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.) is vorig jaar 1 maal bij elkaar geko-

men.  Het betrof in dit geval meerdere schriftelijk klachten over 1 lid van onze vereni-

ging. Deze klachten waren volgens de S.O.C. dusdanig ernstig dat besloten is om dit 

lid, de heer H. Korthuis voor een half jaar, tot 1 juli 2017 te schorsen.  

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 kun-

nen wij of direct actie ondernemen of personen hier op een later moment op aanspre-

ken. 
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Contributie 2017 

Een aantal leden heeft tot op heden de contributie 2017 niet voldaan. Het betreft ook een aantal 

leden bij wie de automatische incasso om verschillende redenen niet is gelukt. Deze leden krijgen 

nog 1 maal een aanmaning thuisgestuurd, maar daarna zal de vordering ter incasso worden ge-

legd. Voorkom dit en voldoe de contributie op tijd! De vereniging houdt bij het maken van plannen 

namelijk rekening met de binnen te komen contributie.  
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Win een gratis lidmaatschap 2018! 

Tijdens de karper uitzet van 27 februari 2017 zijn er, naast mooi beschubte spiegelkarpers ook 

twee koikarpers uitgezet op de Noordplas.  

De eerste die deze koikarper op de foto’s weet te vangen wint een gratis lidmaatschap voor 2018. 

Stuur dan een foto’s van beide zijden, de lengte en het gewicht naar info@hcsassenhein.nl en wij 

nemen contact met je op.  

Nieuwe website online 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is al aangegeven dat we bezig waren met het lan-

ceren van een nieuwe website. De vorige website was verouderd, niet compatible met de nieuwste 

communicatiemiddelen en daarnaast ook lastig bij te houden.  

Inmiddels staat de nieuwe website online en is hier in ieder geval de meeste essentiële informatie 

te vinden, maar ook zullen er regelmatig updates plaats vinden onder het kopje nieuws. Daarnaast 

is de website ook op een mobiele telefoon goed leesbaar. Ook oude nieuwsberichten blijven be-

schikbaar. Momenteel wordt nog wel hard gewerkt aan het realiseren van een digitaal consenten-

verkoopsysteem. Wij hopen dat dit voor de zomervakantie gerealiseerd kan worden.   

Wil je meedenken of heb je nog enkele tips neem dan contact met ons op.  

Mededelingen 



 

 

Uitgeschreven leden 

Veen, AW. Overleden op 20 februari 2017 
Bots, JJA. Overleden op 12 oktober 2016 

Nieuwe leden 

Roossien, P. 
Vries, Robert de 
Boer, B. 
Addens, JB 
Kuiken, S. 
Jong, R. de 
Jullens, H. 
 
 

 
 
Prummel, JRC 
Bezuijen, L. 
Klein, S. de 
Klein, R. de 
Klein, H. de 
Kleine, JC 
Vroom, W. 
 
 

 
 
Takken, D. 
Huizing, BJ 
Bunk, C. 
Bunk, M. 

Inschrijving karperkoppelwedstrijd 2017  

Na de positieve reacties van afgelopen jaren, de goede vangsten van afgelopen wedstrij-

den en de vragen die we nu al weer binnen krijgen organiseren we komend jaar als Hen-

gelaars Club Sassenhein graag weer een karperkoppelwedstrijd.  

De vorm van de wedstrijd zal dezelfde zijn als de vorige jaren. Het eerste weekend zal zijn 

van zaterdag 24 op zondag 25 juni en het tweede weekend is van zaterdag 23 op zondag 

24 september. Er wordt zaterdag rond 10 uur begonnen en de wedstrijd eindigt zondag om 

12 uur. Op zondag 24 september zal dan ’s middags de prijsuitreiking plaats vinden.  

Voor deze competitie geldt een maximum van 10 koppels en je kunt je vanaf 1 mei 2017 

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 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.  

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van de HC Sassenhein 
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Mededelingen (vervolg) 

Ledenadministratie  



 

 

Namens het bestuur van de HengelaarsClub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Al-

gemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 16 mei 2017 in Paviljoen 

Sassenhein, aanvang 20.00 uur. 

1.  Opening 
2.  In memoriam 
3.  Vaststelling van de agenda 
4.  Mededelingen en ingekomen stukken (ter informatie) 

a.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016 
b.  Rekening en verantwoording over 2016 van de HC Sassenhein en de Stich-

ting Sassenhein 
5.  Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 nov. 2016 
6.  Financiën 

a. Rekening en verantwoording over 2016 van HC Sassenhein met financieel 
verslag over 2016 en verslag van de kascommissie 

b. Vaststelling begroting voor 2017 
c. Vaststelling contributie 2018 

7.  Bestuursverkiezing en bestuurssamenstelling 
8.  W.v.t.t.k. 

a. Karperkoppelcompetitie 2017 
b. Visstand beheer 
c. SOC 
d. Nieuwe website HC Sassenhein 

9.  Rondvraag 
10. Sluiting 

 
NB: De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digi-
taal toegestuurd aan de leden die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aan-
tal exemplaren) zijn vanaf 11 mei 2017 ook beschikbaar in het paviljoen. 
 
 
Het bestuur verzoekt leden die agendapunten ter bespreking willen aandragen deze uiter-
lijk 1 dag voor de vergadering schriftelijk (mag ook per email info@hcsassenhein.nl) aan 
de secretaris door te geven.  
 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering  

16 mei 2017 
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Veteranen Sassenhein 2016 
Een aantal ‘actieve veteranen’ zit, na afloop van een succesvolle visdag, in het zonne-

tje. Netjes op een rij samen op de grote steiger aan de Noordplas. Albert Meier maakt 

voor ons de foto. 

De ‘competitie’ 2016 is al weer voorbij. Half november hebben we het seizoen afgeslo-

ten met een gezellig etentje.  

Het is een jaar met vele gezichten, slechte- en hele goeie vangsten maar jammer ge-

noeg geldt dat ook voor de gezondheid van een aantal veteranen. Onze onvolprezen 

voorzitter loopt tegen een aantal kwalen op en tot overmaat van ramp breekt hij zijn 

enkel tijdens een onschuldig wandelingetje met de hond. We maken er geen zieken-

huislijstje van maar rond de zomer zit 60% van de deelnemers thuis en besluiten we 

de reguliere competitie te beëindigen.  
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Albert Nijboer verhuist naar een riant appartement even buiten Haren. Zevenhoog 

maar van alle gemakken voorzien en…. Uitkijkende over het Paterswoldsemeer. De 

plas die hij als geen ander kent. Samen met zijn vrouw en een stel vrienden hebben ze 

bijna 26 jaar vanaf hun eigen ‘plezierjacht ’ieder plekje bevist. Tot een ieders opluch-

ting komt de een na de ander toch weer kijken en om het wedstrijdelement niet hele-

maal overboord te gooien gaat het vanaf nu om het ‘dagkampioenschap.’ We genieten 

van de vele mogelijkheden op de plassen maar vangen ook daar buiten menig visje. 

Zitten na afloop gezellig voor” de keet” en lossen alle grote wereldproblemen in onge-

veer 20 minuten helemaal op. Kortom we kunnen terugkijken op een bijzonder- maar 

wel een geslaagd seizoen.  

Vangst 2016 
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Op de foto twee geweldige vangsten binnen een paar minuten. Het ene moment helpt 

Piet mij om een mooie zeelt van ca. 50 centimeter te scheppen. Op een ander moment 

weet Piet een prachtig baarsje binnen te halen maar slaat hij alle hulp af. Scherp vis-

sen! 

Dat er ook andere vissen zwemmen, zie inzet, bewijst hij op een andere visdag en 

maakt hij graag van mijn schepnet gebruik. 

Begin december heeft het twee nachten -7 en -8 graden gevroren. Onze vaste visdag, 

de maandag, gaat voorbij zonder dat we een visje weten te verschalken. Alles zit pot-

dicht. We maken van de nood een deugd en kijken naar de schitterende natuur. Het 

levert een gezellige Nieuwjaarswens op.  

Ben Stavenuiter.  

 

 

12 

Hengelaarsclub Sassenhein is opgericht in maart 1909. Voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 8 april 1916. 
Hengelaarsclub Sassenhein is in maart 2009 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. 



 

 

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  

T. Vintges   

J. Haaksma  

 

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 

mailto:leden@hcsassenhein.nl

