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Sassenhein in de zomer! 
Was het voorjaar wel erg droog, de zomer laat zich niet onbetuigd in de aanvoer van regen-

water. Gelukkig hebben de vangsten er niet zo veel onder te lijden. Zeker op Noord wordt 

het nodige gevangen. Mooi is ook dat onze jongste generaties karpers zich ook al in de net-

ten melden; tot dusver is ons uitzetbeleid zeker geslaagd te noemen, al valt er hier een daar 

wel een dooie uitzetter te betreuren. Jammer, maar dit hoort er nu eenmaal wel bij en geluk-

kig valt de schade tot dusver binnen de marge. 

Mede door het gepleegde onderhoud liggen beide plassen er prachtig bij. Vele leden en 

consenthouders maken er dankbaar gebruik van. Toch worden we af en toe ook geconfron-

teerd met lieden – vissers wil ik ze maar niet noemen – die denken dat ze hun afval maar 

kunnen laten slingeren en hun rotzooi kunnen achter laten. Ook ongeoorloofde vispraktijken 

hebben we aangetroffen. Onze controleurs doen wat ze kunnen en aarzelen niet om op te 

treden. Als je zaken ziet die niet door de beugel kunnen, geef ze aan hen door. 

Het in stand houden van de goede staat van onze schitterende plassen is een verantwoor-

delijkheid van ons allen! 

Veel visplezier en goede vangsten! 

Gerard Wolters 

Augustus  2017 
Jaargang: augustus  2017 
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Bestuurszaken 

Algemene Ledenvergadering 16 mei jl. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 mei is de begroting 2017 vastgesteld 

en is daarnaast besloten de contributie 2018 niet te verhogen.  

Daarnaast hebben Joren Last en Jasper van Smeden tijdens de vergadering afscheid 

genomen als bestuurslid van de HC Sassenhein. Beide waren sinds november 2011 

als bestuurslid actief. Via deze weg willen wij 

hen hartelijk danken voor het werk wat zij 

voor de vereniging hebben verricht. Joren (2e 

links) zal als controleur aan de vereniging 

verbonden blijven en Jasper (2e rechts) zal 

de nieuwsbrief, welke 3 a 4 maal per jaar uit-

komt, blijven maken. In 2014 wonnen ze sa-

men de Karperkoppelcompetitie.  

De plekken in het bestuur zullen worden ingevuld door Martin Boer en Mark Tent. Mar-

tin was al een aantal jaren controleur van de vereniging en daarnaast lid van de 

Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.). Hij zal samen met Ronald het onder-

houd voor zijn rekening nemen. Mark was al een aantal jaren controleur van de vereni-

ging en  zal de positie van secretaris bekleden.  

Wij willen Martin en Mark succes wensen bij het vervullen van hun nieuwe functie! 

De komende periode zal gekeken wor-

den naar een invulling van de ontstane 

vacature in de S.O.C.. In de najaarsver-

gadering zal de vacature kunnen worden 

opgevuld.  
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Martin Boer Mark Tent  



 

 

Via de sociale media ontvingen wij ook de afgelopen weken weer verschillende foto’s 

van vissen gevangen op onze wateren. Mooi ook om, naast oude vissen ook te zien 

dat de afgelopen jaren uitgezette vissen een mooie groei doormaken en er goed en 

gezond uitzien. Desondanks hierbij ook aan iedereen de oproep om foto’s naar ons 

toe te sturen, zodat we een goed beeld krijgen van het bestand maar ook van de groei 

van vissen. Hierbij in ieder geval een aantal foto’s van recent gevangen uitzetters.  
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Vangsten 



 

 

Terugvangst 

Op 27 februari zijn er, naast de mooi beschubte spiegelkarpers ook een tweetal koi/

ghost karpers uitgezet in de Noordplas. Zowel in de eerdere nieuwsbrief van april dit 

jaar, alsmede op de website en onze facebookpagina heeft u kunnen lezen dat de eer-

ste visser die de koi op de foto ving een gratis lidmaatschap 2018 won.  

De afgelopen weken werden wij tijdens onze rondes langs de 

plassen regelmatig gevraagd of de koi’s al waren gezien of 

gevangen. Helaas hebben we daar lang ontkennend op moe-

ten antwoorden. Gelet op de lengte en het formaat van de 

vissen twijfelde iedereen of ze het wel hadden overleefd.  

De nieuwsbrief lag inmiddels bij de redactie om klaar gemaakt te worden toen wij afge-

lopen zaterdag 12 augustus via onze facebookpagina echter bericht van Bert en 

Tjeerd ontvingen en voor dit nieuws wilden we onze nieuwsbrief graag nog even aan-

passen. Bert en Tjeerd visten dat weekend samen op de Noordplas en het onvoorstel-

bare gebeurde, ze vingen beide een koi. De eerste koi van Bert is 48 cm en 2,4 kg, de 

2e koi, gevangen door Tjeerd is 43 cm en 1,8 kg. De koi die Tjeerd ving was de koi die 

het gratis lidmaatschap opleverde. Het bijzondere feit dat beide koi’s door 1 koppel op 

1 dag zijn gevangen hebben wij ge-

meend te moeten belonen met voor 

beide heren een gratis lidmaat-

schap 2018. Heren, bij deze nog-

maals gefeliciteerd met het gratis 

lidmaatschap 2018.   
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Verlenging ‘actie gratis lidmaatschap’ 2018  

Beide koi’s zijn inmiddels gevangen maar de actie stopt nog niet. We geven nog 1 

maal een gratis lidmaatschap 2018 weg en wel voor de eerst volgende vanger van 1 

van de koi’s. Stuur foto’s van beide kanten, samen met de lengte en het gewicht naar 

info@hcsassenhein.nl en wij nemen dan contact met je op voor een gratis lidmaat-

schap 2018.  

Links staat Tjeerd en rechts staat Bert op de foto met hun vangst 

De ‘actie-koi’’ 



 

 

Karperkoppelwedstrijd 

Op 17 juni vond de eerste karperkoppelwedstrijd van 2017 plaats. In tegenstelling tot 

de voorgaande jaren werd er dit keer begonnen met 5 koppels. Uiteraard hopen we 

volgend jaar weer op 10 koppels. Gelet op het feit dat er 5 koppels deelnamen werd 

ervoor gekozen om de eerste wedstrijd op de Noordplas te vissen.  

Over de vangsten tijdens deze eerste wedstrijd kunnen we kort zijn. De enorm 

stijgende temperaturen deden de vangsten geen goed. Slechts 2 vissen konden er 

door de deelnemers worden gevangen en dat was, gelet op de vangsten van de nacht 

ervoor met 16 vissen, niet goed. Wel werden er een paar vissen verspeeld. De vol-

gende wedstrijd is eind september en deze zal worden gevist op de Zuidplas. Met 2 

koppels met 1 vis blijft de strijd om de overwinning tot het laatst spannend.  

Een bedankje hierbij ook nog voor 1 van de deelnemers die voor iedereen pizza’s re-

gelde op de stek en deze pizza’s waren heerlijk. Alle deelnemers weer bedankt en tot 

de wedstrijd in september. 

Tot 23 september.  

De wedstrijdleiding (Koen & Sander) 
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Teken! 

Vanaf half juni ontvingen wij van meerdere 

mensen het bericht dat zij rond de plassen 

van de HC Sassenhein teken hadden opge-

lopen.  

Hierbij derhalve een oproep om goed op te 

letten en jezelf goed te checken, zeker wan-

neer je terug komt van het vissen. 



 

 

Controle  

Nieuwe controleur 
Vanaf 1 augustus 2017 is Erwin Pietersen verbonden aan de HC Sassenhein als nieu-

we controleur. Erwin is al een aantal jaren lid van de vereniging en hij bevist verschil-

lende vissoorten als karper en roofvis op verschillende wateren. Hij woont in de buurt 

van de plassen en wil graag als controleur zijn steentje bijdragen 

aan de vereniging.  

Met deze nieuwe controleur bestaat het controleursteam uit Hans 

Reinders, Danny Benjamin, Albert Meijer, Joren Last en Kevin 

Eefsting. Zij zullen, naast de bestuursleden met enige regelmaat 

langs de waterkant aanwezig zijn. In de maand juli bijvoorbeeld is 

er minimaal 20 maal een controleur langs de plassen gelopen.  
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Ledenadministratie 

Niet voldoen contributie 2017 
De volgende leden hebben de contributie 2017 nog niet voldaan.  

P. Reid 

H. Karim 

E. van der Meer 

B. Schokker 

Zij krijgen nog 1 factuur thuis gestuurd en wanneer die niet wordt betaald zal een in-

casso bureau worden ingeschakeld waarbij de kosten die hierbij horen voor eigen re-

kening komen. Daarnaast zal men worden geroyeerd als lid van de HC Sassenhein en 

zal dit ook worden doorgegeven aan de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe. Be-

taal dus de contributie 2017!  

Uitgeschreven leden 

G. Groenewold, overleden 13 juni 2017  

Nieuwe leden 

Akkerman, J. 

Amatredjo, RS 

Hagels, A. 

Ijmker, GJ 

Kloetstra, S. 

Linschoten WWj van 

 

 

Maat, G. 

Pinkster, L. 

Ploeg, G. van der 

Schutte, A. 

Smith, K 

Venema, R. 

 

 

Voorwinden, J. 

Vos, A. 

Vos, M. 

Vries, MC de 

Wagenveld, D. 

Wagenveld, F  



 

 

Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Bas Bijsma 

Secretaris:    Mark Tent 

    info@hcsassenhein.nl  

Penningmeester:   Koen Warmels,  

    penningmeester@hcsassenhein.nl  

Overige bestuursleden:  

Portefeuille Ledenadministratie: Sander Kat,  

    Leden@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Onderhoud:  Martin Boer, Ronald Venema  

    onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Bas Bijsma 

Portefeuille Controle:   Erik bos  

 

S.O.C. 

Voorzitter:  Bas Bijsma, 

  soc@hcsassenhein.nl 

 

Kascommissie  

T. Vintges   

J. Haaksma  

 

Redactie Nieuwsbrief  

Jasper van Smeden  

redactie@hcsassenhein.nl 

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

