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Van de voorzitter 
De winter is in aantocht gelet op de kalender maar vooralsnog was het, medio november, 

qua temperaturen eerder herfst. Hierdoor werd er rond de plassen ook nog steeds volop ge-

vist en zeker ook gevangen. De laatste weken is het iets kouder geworden. Hierbij vlak voor 

het ingaan van de winter weer een nieuwsbrief boordevol met informatie over de activiteiten 

bij onze club. We willen jullie zo op de hoogte houden van wat er allemaal speelt en gebeurt. 

Speciale aandacht dit keer ook voor de komende algemene ledenvergadering op 6 decem-

ber, aanvang 8 uur in het Paviljoen. Deze uitnodiging is inmiddels ook verstuurd en is ver-

derop in deze nieuwsbrief ook te vinden. 

Dit voorjaar zijn we begonnen met de digitale verkoop van dagconsenten en wij zien en ho-

ren dat dit uitstekend loopt en wordt ontvangen door mensen die willen vissen maar ook 

door onze controleurs. Uiteraard zijn wij hier natuurlijk erg blij mee want hier is het tenslotte 

om te doen. De komende periode zullen wij weer met het onderhoud langs de plassen bezig 

gaan, net als met ons visstandbeheer en andere zaken die van belang zijn. Hierover is in 

deze nieuwsbrief meer te lezen.  

Tot op de algemene ledenvergadering van 6 december!  

Gerard Wolters 

November  2018 
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Eind september was het tweede deel van de karper koppelwedstrijd 2018. Het weer was wat 

wisselvallig en zo waren ook de vangsten. De leiders na de 1e wedstrijd, Ruben en Mark de 

Jong wisten nu binnen een uur op zuid de 1e vis te vangen en daarmee was de competitie 

wel beslist. Voor plek 2 was het wel spannend en ging het alle kanten op maar werd de wed-

strijd beslist op noord door Mark T. Uiteindelijk werden er 8 karpers gevangen en dat bracht 

het totaal op 32. De zwaarste vis van deze tweede wedstrijd was een graskarper van 11,1 kg 

die door Sander werd gevangen.  (z.o.z.) 
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Uitslag karperkoppelwedstrijd 2018 



 

 

Na de wedstrijd was er de traditionele frituur en een prijsuitreiking waarbij de prijzentafel mo-

gelijk werd gemaakt door Titus Blom. Mark en Ruben wonnen de wedstrijd met 11 vissen, 

Mark en Martin werden 2e met 6 vissen, Koen en Sander vingen er 5 en werden 3e. Plek 4 

met 5 vissen was er voor Danny en Marcel. Ron en Martin hadden 2 vissen, Jan en Simon 1, 

Richard en Raoul 1, Jarko en Michael ook 1. Plek 9 en 10 waren voor Johnny en Jurrie en 

Ardon en Anjo. De zwaarste vis van beide wedstrijden was een schub van 12,6 kg en werd 

gevangen door Mark T die hiermee een jaar gratis lidmaatschap verdiende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging contributie 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2018 is de begroting voor 2018 vastge-

steld. Daarin is besloten de contributie voor 2019 te verhogen en dit betekent dat vanaf ko-

mend jaar de volgende contributiebedragen:  

 

Junior leden van € 30,- naar € 32,50 

Senior leden van € 45,- naar € 50,- 

Senior plus leden van € 35,- naar € 40,- 

 

Daarnaast worden de dagconsenten vanaf 2019 € 12,-  per 24 uur, dit was voorheen €10,-. 

Dit zal zowel bij de fysieke verkooppunten als bij de digitale verkooppunten worden doorgege-

ven en verwerkt. Voor de meest actuele bedragen raadpleeg dan onze website.   
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Uitslag karperkoppelwedstrijd 2018 (vervolg) 

Figuur 1 Markt Tent met een vis van de laatste wedstrijd 
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Uitzetvissen van 2017 

Wisseling van bestuursfuncties 
Tijdens de laatste ALV had onze portefeuillehouder visstandbeheer Bas Bijsma aangege-

ven zich niet herkiesbaar te stellen voor nog een periode. Bas heeft zich ook niet herkies-

baar gesteld voor een nieuwe termijn als vicevoorzitter van de HC Sassenhein. Het be-

stuur dankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en voor de mooie dingen die we met 

hem hebben kunnen bewerkstelligen door zijn enorme inspanningen. Bas blijft gelukkig 

wel verbonden aan de vereniging door als controleur actief te blijven. Ook zal hij onder-

steuning bieden in het onderhoud en visstandbeheer.  

Het bestuur is van mening dat de portefeuille visstandbeheer vertegenwoordigd moest blij-

ven hebben daarom in overeenstemming met Ronald Venema hem belast met deze taak.  

De verantwoording voor het onderhoud komt hiermee volledig terecht bij Martin Boer. 

Hieronder een stukje van onze verse portefeuillehouder visstandbeheer:  

 

“In tegenstelling tot afgelopen jaar gaan we nu wel weer nieuwe vis uitzetten. Onze vissen 

hebben helaas niet het eeuwige leven en we moeten de natuurlijke sterfte compenseren. 

Dit hebben we in eerdere plannen al eens aangegeven.  

Via Carpfarm hebben we 120kg karper aangekocht. 

In januari of februari zullen de vissen rechtstreeks vanuit Frankrijk worden aangeleverd en 

na het maken van foto's, in beide plassen worden uitgezet. Deze levering zal bestaan uit 

vissen van 3-4kg welke speciaal geselecteerd zijn op hun mooie schubbenpatroon, want 

we willen allemaal graag mooie vissen vangen. Door het aanschaffen van vissen uit deze 

specifieke lichting hopen we nog meer variatie in ons bestand te kunnen aanbrengen. 

Het afgelopen jaar zijn er weer mooie vissen gevangen, zowel van het oude als van het 

nieuwe bestand en we zien een mooie groei bij de uitgezette vissen. (z.o.z.) 
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Net als de afgelopen jaren valt de plantengroei in de noordplas enorm mee, dit mede 

door het toepassen van cocolietenkrijt wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. 

Om te zorgen dat onze vissers ook dit jaar (en de komende jaren) geen last hebben van 

eventuele plantengroei gaan we ook nu weer de Noordplas voorzien van 4 ton krijt. 

Volgens ons kunnen we voorzichtig gaan stellen dat het toepassen van het krijt een suc-

ces is. Zodra we een dag gepland hebben voor het "kalken" dan laten we dit uiteraard via 

Facebook en op onze website weten om te zorgen dat jullie er zo min mogelijk last van 

hebben.” 

 

Aldus Ronald Venema (portefeuille visstandbeheer)  

Wisseling van bestuursfuncties (vervolg) 

Onderhoud  

Afgelopen winter hebben we weer behoorlijk de handen uit de mouwen gestoken wat be-

treft het onderhoud. Zo hebben we een gebroken puin pad gerealiseerd vanaf de parkeer-

plaats op de Zuidplas en hebben we diverse steigers op de Zuidplas opgeknapt! 

Ook de komende winterperiode gaan we weer flink aan de slag qua onderhoud. Een van 

de belangrijkste zaken waar we mee bezig gaan is de essentak-sterfte. Deze ziekte zoals 

de naam al aangeeft veroorzaakt het afsterven van takken in enkel de essen. Voor de vei-

ligheid van iedereen zijn we helaas genoodzaakt deze zieke bomen te kappen. Deze ziek-

te speelt voornamelijk op de noordwal van de Zuidplas en rond de parkeerplaats op de 

Zuidplas. De afgelopen jaren hebben we om deze reden al meerdere bomen gekapt. Maar 

nu zijn we genoodzaakt de overige zieke bomen te kappen. De gekapte bomen gaan we 

deze winter opnieuw aanplanten voor nieuwe andere soorten bomen.  

Verder wordt deze winter het eerste gedeelte van het pad op de Noordplas opnieuw voor-

zien van verse houtsnippers, deze werkzaamheden zullen gezien de veengrond bijna ie-

der jaar noodzakelijk zijn.  

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de bodem op sommige stekken behoorlijk 

daalt. Iets wat in de natte periodes tot overlast leidt. Om te zorgen dat iedereen komend 

seizoen droge voeten te laten houden zullen we op diverse plekken op de Noordplas zul-

len we daarom verscheidene stekken en paden herstellen. We zijn genoodzaakt grotere 

hoeveelheden grond te gaan verrijden en dit kan enige overlast met zich meebrengen! We 

vragen dan ook hier begrip voor te hebben en daar waar nodig rekening mee te houden.  

 

Spreken de bovenstaande plannen je aan en lijkt het je leuk om daar een aandeel in te 

hebben? Als vereniging zijn namelijk steeds opzoek naar leden die graag een keer je han-

den uit de mouwen willen steken en daardoor iets terugdoen willen voor de visclub. Hier-

voor kan je een mailtje sturen naar info@hcsassenhein.nl of houdt onze Facebookpagina 

in de gaten voor actuele onderhoudsdagen en berichtgeving hierover! 
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Ledenadministratie en contributie 

De kosten van vispas 2019 zijn met € 1,- verhoogd aangezien de hengelsport-federatie 

Groningen/Drenthe een hogere afdracht in rekening brengt. Daarnaast is, zoals bij de Al-

gemene Ledenvergadering in mei 2018 is besloten de contributie voor 2019 te verhogen.  

De facturen omtrent de contributie 2018 zijn weer verzonden en aan iedereen een oproep 

de contributie tijdig te voldoen zodat de documenten weer op tijd in huis zijn. Voor de le-

den die gebruik maken van de automatische incasso, november/begin december zal de 

afschrijving plaatsvinden. Als alles naar behoren gaat zullen alle betalende leden de docu-

menten voor het einde van het jaar hun documenten weer in huis hebben. 

Ook in 2018 zijn er weer een paar (oud)leden die de contributie 2018 niet voldaan hebben, 

zijn daarom geroyeerd als lid van de HC Sassenhein. Deze royering zal ook worden door-

gegeven aan de Hengelsportfederatie en kan gevolgen hebben voor het ontvangen van de 

vispas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuwe leden 

Bos, I. 

Stinissen, F. 

Timmer, J.K. 

Leijsen, T. van 

Breemer, R. van den 

Schulting, J. 

Talens, M. 

Kreeft, R.W. 

Eenennaam, K. van 

Hoop, B. de 

Klatter, F.A. 

Hofstede, S. 

Schokkenbroek, R. 

Luchtenberg, H 

Ottens, S. 

Vis, J. 

Mast, P 

Mast, F. 

Schippers, G. 

Schippers, M. 

Arts, J. 

Bakker, M. 

Hulshof, A. 

Smit, R. 

Spang, M. 

Vliegers, B. 

Kielman, H.E. (per 1 oktober 2018) 

Veur, G. van der (per 1 oktober 2018)  

Uitgeschreven leden 

Steenkamp, R.L.         overleden 27 mei 2018 

Middel, R.       geroyeerd 

Buikema, A. 

Dijksterhuis, K.       geroyeerd 

Hartsema, W.S.R. 

Kamphuis, S.       geroyeerd 

Timmeren, N. van      geroyeerd 

Uitgeschreven leden 
per 1 januari 2019 

Alssema, R. 

Arkema, J.F. 

Bezuijen, L. 

Blaauw, A. 

Borger, J. 

Bremmer, H. 

Bueving, J. 

Corsel, M. 

Draaijer, H. 

Driel, M. van 

Driel, W. van 

Knot, P. 

 

 

 

 

Noorman, T. 

Oomkens, M. 

Overduin, C. 

Overduin, PJ 

Rasker, T. 

Schippers, M. 

Tammenga, A. 

Tellingen, V. van 

Wagenveld, D. 

Wagenveld, F. 

Willemsma, D. 

Zuidema, B.A.H. 



 

 

Namens het bestuur van de Hengelaarsclub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Le-
denvergadering die zal worden gehouden op donderdag 6 december 2018 in Paviljoen Sassenhein, 
aanvang 20:00 uur.  
  
 
Agenda: 
1. Opening 

2. In memoriam 

3. Vaststelling van de agenda 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2018 

6. Bestuurssamenstelling 

7.  Jubilarissen  

8.  AVG – Privacyreglement HC Sassenhein 

9.  Meerjaren onderhoudsplan  

10. W.v.t.t.k. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digitaal toege-
stuurd aan de leden die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aantal exemplaren) 
zijn vanaf 22 november ook beschikbaar in het paviljoen. 

Het bestuur verzoekt leden die agendapunten ter bespreking willen aandragen deze uiterlijk 1 dag 
voor de vergadering schriftelijk (mag ook per email info@hcsassenhein.nl) aan de secretaris door 
te geven.  

Wij rekenen op uw komst! 

 

Gerard Wolters 

Voorzitter 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 6 

december 2018 
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Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Vacant 

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, 

    onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Ronald Venema 

Portefeuille Controle:   Erik Bos  

 

S.O.C. 

Voorzitter:  Vacant 

 

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

