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HC Sassenhein 110 jaar jong!  
Dit is misschien wel de leukste en meest informatieve Nieuwsbrief die we tot nu toe hebben 

gemaakt. Maar oordeel zelf zou ik zeggen en lees ‘m snel! 

We bestaan als visvereniging nu 110 jaar. En dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Je 

leest er verderop meer over. Hoeveel vissen zijn er wel niet op Sassenhein gevangen in ons 

bestaan van meer dan een hele eeuw? En hoeveel uren hebben onze leden en consenthou-

ders wel niet in totaal doorgebracht aan onze prachtige, unieke plassen? Je komt tot astro-

nomische getallen. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door opeenvolgende besturen, vele 

commissies en bij elkaar opgeteld wel enkele duizenden vrijwilligers door al die jaren heen.  

We mogen best trots zijn op de historie van onze mooie hengelaarsclub. Maar het gaat na-

tuurlijk om het nu. Lid zijn van een vereniging zoals een hengelaarsclub wordt vandaag de 

dag toch wel anders ingevuld dan zeg twintig jaar geleden. Misschien is er wel minder be-

trokkenheid dan vroeger. Dat neemt niet weg dat wij ook nu zeker kunnen spreken van een 

bloeiende HC Sassenhein waar veel mensen met plezier lid van zijn. Dankzij de inzet van 

bestuur, commissies, controleurs, onderhoudsvrijwilligers blijft het mogelijk volop te genieten 

aan onze waterkant, en -daar draait het natuurlijk om – steeds mooiere en zwaarder wor-

dende vissen te vangen. We blijven met z’n allen de schouders eronder zetten; Sassenhein 

kan met een positief gevoel de toekomst in. 

De Hengelaars Club Sassenhein: 110 jaar jong!! 
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Op 3 maart 2019 vierden wij ons 110-jarig bestaan als “visvereniging”. 

Vanaf de oprichting door Hein Aalderink in 1909 Hengelclub/

Hengelaarsclub Groningen en sinds 1981 HC Sassenhein geheten. In eer-

ste instantie had de vereniging alleen de beschikking over de Noordplas, 

die overigens wel een stuk groter was, maar sinds eind jaren ’60 hebben 

we ook de Zuidplas. Deze Zuidplas is verkregen doordat in verband met 

de aanleg van de Rijksweg A28 een gedeelte van de Noordplas moest 

worden afgestaan. Sinds het 100-jarig bestaan in 2009 heeft de HC Sas-

senhein ook een koninklijke erepenning.  

Tegenwoordig kennen we, na een dieptepunt van 180 leden in 2011 ruim 

400 leden maar eind jaren ’60 waren er liefst 1300 leden van onze onze 

vereniging. Een mooi boekje over de geschiedenis van de HC Sassenhein 

is geschreven door Frans Westra “Sassenhein, een dorado onder Haren” 

geheten en is in het Paviljoen en via internet nog verkrijgbaar voor een 

prijs van rond de € 15,-.  

Link: https://groningerboeken.nl/shop/product/frans-westra-sassenheim/  
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110-jarig jubileum 

Hein Aalderink 

Paviljoen en pachterswoning 1930  Opening van paviljoen in 1916 

Agenda 
Voorjaars ALV:   16 mei 2019  Aanvang 20:00u 

Karperkoppelcompetitie: 6/7 juli   De zuidplas en het nachtvisgedeelte van de  

       Noordplas gesloten 

    28/29 september De zuidplas en het nachtvisgedeelte 

       van de Noordplas gesloten 

 

Voor meer informatie en activiteiten bezoek onze website 

https://groningerboeken.nl/shop/product/frans-westra-sassenheim/


 

 

Om dit 110-jarige jubileum te vieren kwamen op 9 maart 2019 diverse leden hiervoor bijeen in 

Paviljoen Sassenhein voor een hapje en drankje. Mooie verhalen kwamen uit de oude doos, 

bijvoorbeeld over de eerdere foreluitzetting in 1990, de koppelwedstrijden eind jaren ’90 maar 

ook de onderhoudsdagen in de jaren ’60 en ’70 waarbij 10-tallen leden aanwezig waren om 

de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast hielt onze vice-voorzitter, de heer S. Kat een 

korte toespraak. Tenslotte waren er via viskwekerij Timmerman 110 zalmforellen van onge-

veer een kilo per stuk besteld en deze werden om 11:00 geleverd en vervolgens uitgezet in 

de Noordplas. Een aantal leden ging vervolgens ondanks de harde wind op jacht naar de eer-

ste forel, goed voor een jaar gratis lidmaatschap, maar deze werd deze dag nog niet gevan-

gen. Later op 24 maart werd de eerste zalmforel door Ian Bos en hij ontvangt daarvoor een 

gratis lidmaatschap 2020.  

 
In de Algemene Ledenvergadering van 16 mei zal ook op gepaste wijze bij het 110-jarig be-

staan worden stil gestaan.  
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110-jarig jubileum (vervolg) 

Vice-voorzitter S. Kat aan het woord 

Veel bekijks bij de uitzetting van de 
zalmforellen 

De zalmforellen gaan via een glijbaan ter water 



 

 

 
Motivatie: door Koen Warmels 

 

Lekker buiten zijn, veel vissen willen vangen, de dikste vissen willen vangen, 1 speciale target 

“bejagen”, de spanning willen ervaren, genieten van de natuur en omgeving, zomaar enkele 

argumenten om te gaan vissen. Vaak is één of meerdere van bovenstaande argumenten/

doelen aanwezig en genoeg om eropuit te trekken. Echter soms is de motivatie ver te zoeken 

en in 2018 was dit bij mij om onduidelijke reden het geval.  

 
Het visjaar 2018 begon voor mij half maart met 

een leuke trip van enkele nachtjes met 2 vrienden 

naar Belgie. Hier hadden we veel zin in en de 

voorpret via whats-app is dan al genoeg om vol 

motivatie die kant op te knallen. De vorstperiode 

vlak daarvoor maakte wel dat we flink hebben ge-

duimd om te zorgen dat het ijs van het water was. 

Dit heeft uiteindelijk wel geholpen maar een wa-

tertemperatuur van een graad of 6, samen met 

ijskoude regen en wind maakte het niet makkelijk. 

Uiteindelijk wist ik toch een drietal vissen, waar-

onder 2 15kilo’s te vangen waardoor het jaar 

goed was begonnen. Genoeg reden om vol moti-

vatie het jaar in te gaan zou je zeggen, maar 

niets was minder waar. 

 
 
 

De maanden daarna kenmerkten zich door een paar korte nachtjes en enkele sessies van een paar 

uren en ondanks de mooie vangsten kon het mij allemaal niet echt bekoren.  

Ik kreeg niet het goede gevoel om me ergens volledig in vast te bijten, iets wat mij alle jaren ervoor 
nog nooit was voorgekomen en naar de redenen kon ik in eerste instantie slechts  

Wel gezelligheid en mooie vissen in het voorjaar 

1 van de 15 kg’s uit het vroege voorjaaar 
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gissen. Inmiddels ben ik er wel achter dat het ontbreken van een duidelijk doel in mijn visserij hier 

een oorzaak voor was. Ik ben er in de loop van 2018 achter gekomen dat dit voor mij toch essentieel 

is. Ik moet voor mezelf weten waarom ik ergens wil gaan vissen, anders ben ik er snel klaar mee. 

Daarnaast waren er als vrijgezelle man ook andere dingen leuk om te doen en dat ging ten koste van 

de visserij.  

De koppelwedstrijd half juni was iets waarvoor ik mezelf wel voor de volle 100% kon opladen, hier 
speelden het wedstrijdelement, het samen (in koppelverband) vissen en de organisatie van de wed-
strijd een grote rol bij en de gezelligheid en goeie vangsten maakten het ook tot een zeer geslaagde 
nacht. Maar ook in de zomermaanden daarna wist ik mijn draai niet te vinden. Twee korte dag-/
avondsessies op zuid leverden wel 11 vissen in 12 uur op waaronder een aantal mooie uitzetvissen 
maar dat was uiteindelijk wel de druppel om daar het najaar niet aan de slag te gaan.  
 

 
Uiteindelijk heb ik hier zo’n 13 jaar de gehele zomer 

en het gehele najaar door gevist en het was wel 

even genoeg. De rust en omgeving wogen even niet 

meer op tegen het ontbreken van spanning. Dit is 

mede ook de reden dat ik afgelopen najaar ook iets 

minder vaak rond de plas te vinden was maar als-

nog wel één a twee avonden in de week om gewoon 

er even heerlijk uit te zijn en een ronde te lopen.  

 
 
 
 
 
 

Op zoek naar andere visgronden dus. Diverse andere wateren werden in de zomerperiode aange-
daan en de vangsten waren redelijk tot goed te noemen. Een nachtje met Bas leverde zelfs, na de 
avond ervoor ongeveer 40 kilo (met name pellets en ander klein spul) te hebben gevoerd een vis of 
18 op, het zat er ook nog eens schitterend rustig maar toch was het niet voldoende om mijn najaar 
op te willen richten. Met name het gemiddelde gewicht van de vissen speelde hierbij een rol en dan 
met name in combinatie met de aanbeten die vooral tussen 2:00 en 7:00 kwamen waardoor wij ’s 
morgens, ondanks een heel pak DE, tandenstokers tussen de oogleden moesten drukken toen we in 
de auto stapten.  

 
 

É e n van de velen 
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Aan het eind van de zomerperiode, begin najaar werd ik gevraagd om mee te gaan naar een water in 

Drenthe. Ik was hier maar liefst 14 jaren niet geweest en het was enorm veranderd maar ergens trok het 

direct wel weer. Dit had mede te maken met het feit dat 

ik mezelf een duidelijk doel voorogen kon stellen, na-

melijk de vangst van 1 van de oude vissen die er nog 

zwommen. Ook nadat de eerste drie nachten voor mij 

visloos eindigden bleven we er tot half oktober door 

vissen. Uiteindelijk wist ik twee vissen te vangen waar-

onder een oude schub  

van ruim over de 20 kg en daarmee was mijn doel ei-

genlijk al vrij snel behaald.  

 
 

 

 

Ondanks dat had ik wel het gevoel wat ik nodig heb om te gaan vissen weer terug gevonden. De spirit 

was weer terug. Half oktober stokte de visserij hier in Nederland in verband met een trip naar Frankrijk. 

Bij deze sessie stonden relax vissen met vrienden en plezier voorop.  

Na terugkomst in Nederland kon ik me, mede door drukkere werkzaamheden, de vroeg invallende duis-

ternis en goede resultaten via een bekende datingapp mij niet meer focussen op mijn visserij, november 

was voor het eerst in 13 jaar een compleet visloze maand maar het goede gevoel om het vissen toch 

weer op te pakken was er wel weer.  

Half december werd het jaar afgesloten met vier nachten aan de Koperen Plas in Zwolle. Heerlijk relax, 

ondanks het duidelijk kouder wordende weer met een snijdende oostenwind met z’n drieën nog even een 

paar nachten vissen, beetje ouwehoeren, lekker eten en drinken, kortom genieten. Maar ik merkte dat de 

spirit om resultaten te boeken en te genieten er ook weer was. Dat er ook nog 6 vissen tot ruim 18 kilo 

werden gevangen maakte deze trip helemaal een goeie afsluiting van het seizoen.  

 
 

 

 

Schitterende oude strijder 

Gezelligheid in Frankrijk 
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De wintermaanden en het vroege voorjaar ga ik gebruiken om oude foto’s van onder andere de zuidplas 

weer in de plakken en gaan we aan de slag met het onderhoud rondom de plassen maar zullen we ook 

weer een visuitzet verzorgen. Op naar een visrijk 2019 waarbij iedereen vanuit zijn/haar eigen motivatie 

weer aan de waterkant zit en ik zie jullie zeker weer.  

 

Afsluiter van het seizoen 
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Ledenadministratie en contributie 2019 

In oktober 2018 zijn facturen gestuurd naar de leden die geen gebruik maken van de automatische incasso 

en in februari 2019 is een herinnering gestuurd. Desondanks zijn er toch een aantal leden die de contributie 

tot op heden niet hebben voldaan. Deze leden krijgen in april nog 1 maal de kans om de contributie te vol-

doen. Mocht dat dan niet gebeuren zullen deze leden worden geroyeerd als lid en zal de factuur in handen 

van Bos Incasso worden gegeven waarbij de kosten zullen worden verhaald. Het royement zal ook door 

worden gegeven aan de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe.  

H. Boer, R. Boer, A. Besemer, M. Djojosemito, A. Grundeler, J. de Hoog, J. Schulting, H.W. Schults, L. 

Smit, E. Terpstra,  

 
Eind november 2018 is de automatische incasso uitgevoerd, echter zijn er een aantal leden bij wie de auto-

matische incasso niet is gelukt. In een aantal gevallen stond er te weinig geld op de rekening en sommige 

leden hebben de incasso ongedaan gemaakt. Ook voor deze leden geldt dat in april nog 1 maal een herin-

nering wordt gestuurd maar dat de factuur daarna uit handen wordt gegeven. 

 
Voorkom dus problemen en betaal alsnog.  

K. Eefsting, A. Damstra, T. Dankaert, K. Meijer, J. Pranger. 

 
2020 

Voor de contributie 2020 zullen wederom in oktober 2019 de facturen worden gestuurd en in november 

2019 de automatische incasso worden uitgevoerd. Mocht iemand nog geen gebruik maken van de automa-

tische incasso maar dit wel willen kan het formulier op de website worden gedownload, worden ingevuld en 

vervolgens worden gemaild. Naast gemak voor de vereniging scheelt dit ook € 10,- op de contributie.  

 
De afgelopen jaren zijn wij bij het innen van de contributie vrij coulant geweest, waarbij sommige leden pas 
in mei of juni de contributie konden betalen. Vanaf 2020 stoppen wij met deze coulance, onder andere om-
dat dit ons bij de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe geld kost. Leden die de contributie niet voor de in 
de factuur genoemde datum hebben voldaan zullen, na 1 herinnering zonder pardon worden geroyeerd als 
lid. Mocht men dan alsnog willen vissen kan men opnieuw lid worden, waarbij uiteraard ook € 20,- inschrijf-
geld wordt gerekend of een dagconsent kopen.  
 

Emailadressen 

Uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering worden desgewenst nog altijd per post verzonden en 

daarnaast worden speciale uitnodigingen voor bijvoorbeeld jubilarissen ook per post verzonden. Er spelen 

echter soms ook andere dingen binnen de vereniging waarover wij jullie willen informeren en de email is 

dan de snelste maar ook de goedkoopste weg. Wij vragen daarom leden van wie wij nog geen emailadres 

hebben om dit aan ons door te geven (leden@hcsassenhein.nl) zodat wij de informatievoorziening op orde 

kunnen blijven houden. Uiteraard kan je ook onze website of facebookpagina in de gaten houden.  

Barszcz, M. 

Barszcz, S. 

Dijken, M. van 

Douma, R. 

Drost, L.c. 

Geest, M. van der 

Hoeve, B. ter 

Ignac, D. 

Miniewicz, W. 

Moock, A.G, van 

Mulder, I 

Stokker, EJ 

Vegt, H. 

Wiltjer, J. 

Nieuwe leden 

mailto:leden@hcsassenhein.nl
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 december 2018 zijn een aantal zaken besloten en die 

worden hieronder toegelicht.  

 
Bestuurssamenstelling 

In de tijdens de ALV van mei 2018 openstaande vacature van vice-voorzitter is de heer S. Kat benoemd. 

De heer Kat maakte al deel van uit het bestuur. De heer E. Pietersen is toegetreden tot het bestuur als al-

gemeen bestuurslid. Qua taakverdeling is de portefeuille onderhoud bij de heer M. Boer belegd en is de 

heer R. Venema verantwoordelijk voor de portefeuille visstandbeheer  

 
AVG 

Per eind mei 2018 is ook elke verenging verplicht om een privacyreglement op te stellen om te voldoen aan 

de AVG. Dit privacyreglement besproken en vastgesteld tijdens de ALV en is te vinden op de website. 

 
MJOP 

Voor de periode 2017-2021 is een nieuw Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit MJOP wordt gebruikt 
om richting te geven aan de onderhoudsactiviteiten rondom de plassen. De heer S. Kat heeft middels een 
PowerPointpresentatie een toelichting gegeven om de hierin genoemde activiteiten.  
 
 
Jubilarissen 

Op de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering van 6 de-
cember ontvingen mevrouw J. 
Poelstra, de heer W. van Eck 
en de heer G. Brink van onze 
voorzitter Gerard Wolters een 
speldje voor hun 25-jarig lid-
maatschap van de HC Sas-
senhein. Daarnaast ontvingen 
wij van de heer Van Eck een 
geweldig historisch leefnet en 
een tinnen bewaarbak voor 
aasvisjes. Attributen met een 
mooie historische waarde die 
een mooie plek krijgen. 

 

 

Terugblik Algemene Ledenvergadering 6 december 2018 

De heer G. Brink 

Mevrouw J. Poelstra-Hiddenga 

De heer W. van Éck Gerard Wolters met het histori-
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Daarnaast was de heer Sietze van Dijk vorig jaar 60-jaar lid van onze vereniging. Om dit heugelijke feit te 
vieren hebben wij de invalidesteiger aan de Oostwal van de noordplas gedoopt tot de Sietze van Dijk – 
steiger en is hierop is door alle aanwezigen met het glas in de hand geproost. In het januarinummer van 
Haren de Krant verscheen vervolgens een mooi stukje over het speldje dat de heer Van Dijk op 13 januari 
2019 van het bestuur kreeg overhandigd (het artikel is verderop te lezen).  Ook hebben we nog een eerder 
afgenomen interview  achterhaald en in  ook in deze nieuwsbrief opgenomen.  

 

 

 

Vragen 

Vanuit de leden kwamen er twee vragen wat het bestuur heeft toegezegd mee aan de gang te gaan. De 
vraag was op het mogelijk is om op de invalidesteiger aan de oostwal een balk te vervangen door een ket-
ting, o.i.d. om zo het makkelijker te maken te vissen. De andere vraag betreft of het ook mogelijk is om op 
de invalidesteiger aan de oostwal alsmede op een aantal bankjes aan de noordwal hengelsteunen te be-
vestigen. Het bestuur zal zich over deze vragen ontfermen en hier een later tijdstip op terug komen.  

 

De heer S. van Dijk Naambordje op steiger 
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60 jaar lid van H.C. Sassenhein 
 

Door: Redactie 

In 1959 werd Sietze van Dijk lid van hengelvereniging Sassenhein aan de Lutsborgweg in Haren en 
op 13 januari werd hij door de vereniging in het zonnetje gezet.  
 
Hij kreeg een gouden speld, als bewijs van zijn jarenlange loyaliteit naar Sassenhein. Eerder werd er al 
een steiger naar de bekende visser genoemd. Van Dijk maakte naar eigen zeggen zijn mooiste tijd mee in 
de zestiger jaren, toen hij met een paar anderen het onderhoud van de steigers verzorgde. De jubilaris 
heeft intussen een hele serie sterke verhalen paraat over zijn club. Zoals de geschiedenis van ‘Snoukie’, 
een oude baas die iedere zondag met zijn bootje langs de palinglijnen ging om dikke palingen binnen te 
halen. Grappenmakers hebben op een dag een gerookte makreel aan één van zijn haken gedaan, waarna 
‘Snoukie’ lelijk op zijn neus had gekeken bij het ophalen. En zo kan Van Dijk doorgaan. Sassenhein is een 
bron van visplezier en mooie anekdotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sietze,  
“Mien eerappels bluien aal”  
Deze uitspraak, ik weet niet of wij het “Grunnegs” goed hebben gespeld is er 

een die Sietze nooit heeft vergeten. Tijdens een rondje langs de waterkant 

vraagt Sietze niets vermoedend aan een visserman of deze al iets gevangen 

heeft. De man geeft het boven aangehaalde antwoord wat vrij vertaald onge-

veer betekent dat de man al uren bezig is en weinig tot niets heeft gevangen 

( zijn aardappelen spruiten al)  

Sietze komt met een ‘jonge” Sietze “ aan op een foto. Dit om de vraag om 

verhalen te omzeilen die is gesteld en een ieder begint met zich te verschui-

len achter het excuus: ”ik kan niet schrijven”,. Desondanks komen toch de 

Foto: Bestuurslid Koen Warmels (rechts) met de jubilaris 
(links) tijdens het opspelden van het goud. 



 

 

verhalen los. Sietze begint dus met een foto. De aanvullende informatie komt met stukje bij beetje. 

Sietze is al minstens 10 jaar voorzitter van de Veteranen.  

Hij is lid van vanaf 1957 en behoort daarmee , net als Freddy, tot de ‘oudste leden van Sassenhein. In 

de jaren eind 50 begin 60 is hij actief als lid van het ‘schorsings- en ontzettingsteam’ van toen nog 

“Stichting Sassenhein zuid”  

 
Onderhoud. Zijn mooiste jaren maakt Sietze mee in de jaren 1950-1960. Als echte verenigingsman is 

hij vele zaterdagen in de weer . Samen met 40/50 anderen zorgen ze voor het onderhoud, de steigers 

en alles wat zich voordoet. Genieten van het samen werken en de gezelligheid er om heen. De royale 

uitsmijter en een ‘bescheiden’ potje bier. Als oorzaak voor het verdwijnen van ‘het vrijwilligerswerk’ 

wijst hij heel stellig naar het invoeren van de vijfdaagse werkweek. Als Sietze begint te vertellen over 

de uitstapjes richting Tijnje of Oalde Boarne raakt hij niet uitgepraat.  

 

Controle visstand, Naast het onderhoud weet hij 

ook nog van de regelmatig gehouden visstand con-

trole door fysieke tellingen in de plas. Samen met het 

O.V.B., een overkoepelend orgaan uit de polder, en 

Vos uit Noord Laren wordt er ca. eens in de vier jaar 

een telling gehouden. Dit gebeurt op twee manieren  

1) Met een aantal mensen wordt er een net gesleept 

van rechtsachter naar links voor. Het net zit barstens-

vol met allerlei vis waaronder Karper, Voorn, Snoek-

baars, Brasem enzovoorts De aantallen niet bij bena-

dering te schatten maar het moeten er honderden 

zijn geweest.  

2) Een andere methode is’ de elektriciteits methode. 

Een aggregaat in een bootje, ijzeren pen kort in het 

water onder spanning en in now time drijft er allerlei 

verdoofde vis op het water. De rest van de procedure 

is identiek. Meten, wegen en soort bij soort noteren. 

Dit soort dagen wordt afgerond met stamppot, snert 

e.d.  

 
 

 

IJsbaan, In de winter wordt er , bij voldoende ijs een baan aangelegd en verzorgd door de leden. Ook 

is er, na een periode van strenge vorst een waterpomp waarmee via in het ijs gehakte wakken zuurstof 

wordt toegevoegd om massale vissterfte te voorkomen.  

Vissen doet hij ook. In die tijd voornamelijk op Karper met vaste stok en als aas aardappelen of rog-

genbrood met stroop.  

Op de zondagmorgen is Sietze te vinden in het Paviljoen. Vroeger met elkaar rond de in het midden 

staande kolenkachel en later aan een grote stamtafel.  

 

Palingvissen, Kwajongens; Op menige zaterdag worden palinglijnen uitgezet waarna op zondagmor-

gen de vangst altijd door één en dezelfde ouwe baas,”Snoukie” genaamd, wordt binnengehaald. Hier-

voor gaat “Snoukie” met een roeibootje alle dobbers langs. Dikke Paling zegt de verteller en hij wijst op 

zijn pols. De Paling is voor eigen gebruik of voor de verkoop afhankelijk van de vangst.  

Op een zondag is het mis. De ouwe baas is weer met zijn ronde bezig wanneer hij een lijn binnenhaalt 

waaraan een gerookte Makreel is vastgeknoopt. Haren is te klein maar er wordt openlijk gegrinnikt. Dat 

zijn nog eens tijden, kom daar nu maar eens om.  

Frits Sannema, m. Drommel Sr., vader van 
Mans en r. Sietze v Dijk  
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Onderhoud H.C. Sassenhein Winter 2018-2019 
Ook afgelopen winter hebben we met een groep vrijwilligers weer veel onderhoud kunnen verrichten aan 
de beide plassen van onze vereniging. Naast regulier onderhoud zoals snoeien en opruimen hebben we 
ook dit jaar weer diverse andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zo hebben we halverwege de nacht-
viskant op Noordplas de walbeschoeiing vervangen. We hebben vóór de oude/kapotte walbeschoeiing 
nieuwe walbeschoeiing geplaatst en de achterliggend stekken opnieuw opgehoogd met grind en zand. 
Het geheel is nu ingezaaid met graszaad en dit zal komende periode ontkiemen! Waardoor we weer dit 
voorjaar op een super nette stek kunnen vissen! Daarnaast hebben we het eilandje op de Noordplas op-
gehoogd en ingezaaid! 

 

Noordplas: Het plaatsen van de beschoeiing en verwijderen van een omgevallen boom 
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Helaas hebben we dit jaar niet veel van de beoogde zieke essen kunnen kappen op de Zuidplas. Dit in 
verband met de estaksterfte die helaas aanwezig is.  Deze werkzaamheden moeten we dus verplaatsen 
naar winter 2019-2020. Wel hebben we nog diverse steigers op de Zuidplas gerepareerd en hebben het 
pad voor het bruggetje op de Zuidwal opnieuw  opgehoogd!  
 

 
Al met al hebben we toch weer bergen met werk verzet! Bedankt vrijwilligers! 

Middels deze weg zou ik jullie dan ook allemaal graag oproepen om ook eens te komen helpen op een 
van de onderhoudsdagen! De sfeer is altijd uitstekend!  
 

Zuidplas: Werk zaan een steiger en ophogen van bruggetje 
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Visstandbeheer 
Elk jaar probeert het bestuur o.a. zijn best te doen met betrekking tot het welzijn wat de vis wat uiteraard 

weer in het belang is van onze leden en de andere vissers. Jammer genoeg gaat er jaarlijks een bepaald 

percentage van onze vissen dood en om dit o.a. te compenseren zetten we bijna elk jaar vis uit in onze 

beide plassen. 

 
23 februari jl. hebben we in samenwerking met onze leverancier Carpfarm 120 kg Franse karper in de 
plassen uitgezet. Het betrof vissen van rond de 3-4 kg wat resulteerde in 35 stuks voor de noordplas en 
10 stuks voor de zuidplas. De levering bestond o.a. uit vissen die we apart hebben laten selecteren op 
hun schubbenpatroon. Men moet hierbij denken aan o.a. rijenkarpers van exceptionele schoonheid waar 
menig visser maar al te graag mee op de foto zou willen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van uit de leden hadden we al menig maal de vraag gekregen of we forellen zouden kunnen uitzetten 
zoals men dat in het verre verleden ook deed. Op 9 maart jl. hebben we in verband met het 110 jarig be-
staan van de visvereniging derhalve 110 stuks zalmforellen uitgezet in de noordplas. Om deze actie nog 
wat extra’s te geven hebben we als bestuur besloten dat de eerste drie vissers die een zalmforel vangen 

een prijs ontvangen.  

Éen uitgezette rijenkarper 
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Op het moment dat deze nieuwsbrief 
bij iedereen in de mail verschijnt zul-
len we ook weer het jaarlijkse 

“kalken” hebben uitgevoerd .  
 
In bijna elke vijver of plas vormt zich 

door invallend blad op een natuurlij-

ke wijze een sliblaag. Doorgaans is 

de natuurlijke slibafbraak niet vol-

doende waardoor zonder ingrijpen 

de sliblaag steeds dikker zal worden. 

Een te dikke sliblaag kan stank over-

last kan veroorzaken door waterstof-

sulfide (rotte eieren lucht). Ook kan 

het voor een zuurstoftekort zorgen 

met vissterfte tot gevolg. Het cocco-

lietenkrijt heeft de eigenschap dat 

het een poreus oppervlakte heeft dat 

ervoor zorgt dat er meer hechtings-

oppervlakte is voor bacteriën zodat 

ze de aanwezige sliblaag kunnen 

afbreken.  

Net als andere jaren hebben we nu 4 ton coccolietenkrijt uiterst professioneel verdeeld over bepaalde zo-

nes van de noordplas. Het kalken van de afgelopen jaren laat hele duidelijke positieve resultaten zien. 

Op sommige plekken is de sliblaag zelfs geheel verdwenen. 

Iedereen een goede vangst en zoals een groot visser ooit een zei: Don’t forget to smell the flowers along 

the way.  

 
Ronald Venema 
 

Registreren van uitgezette vissen 
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Het afgelopen jaar hebben er een paar wijzigingen in de samenstelling van de controleursgroep plaats 

gevonden. De heer Bas Bijsma is gestopt als vice-voorzitter maar wel toegetreden tot de groep van con-

troleurs. Erwin Pietersen is per december toegetreden tot het bestuur en daarom niet langer alleen con-

troleur.  

Op deze manier hebben wij een groep van vijf 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 maar wij willen het komende jaar deze groep weer uitbreiden naar zes.  

Afgelopen jaar is er op ruim 2150 dagen 1 of meerdere van bovengenoemde personen, zichtbaar maar 

soms ook niet direct zichtbaar aanwezig geweest rond de plassen. Controleurs en bestuursleden zijn 

soms wel aanwezig maar controleren niet altijd als zij auto’s of personen (her)kennen.  

 
Daarnaast is per april 2018 het digitale consentensysteem operationeel en hier is zeer veel gebruik van 

gemaakt. Dit wordt door zowel vissers als controleurs als zeer waardevol ervaren omdat er altijd een con-

sent kan worden gekocht en daarnaast het controleren een stuk eenvoudiger is geworden.  

 
Overtredingen 

Ook afgelopen jaar zijn er weer een aantal vissers (met name niet-leden) welke met de auto zich bega-

ven 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 gedragsregels (huishoudelijk reglement en website). De eigenaren van 

het pad hebben hierover ook een aantal malen met ons contact opgenomen. Van een grote groep is de 

naam inmiddels bekend en bij een volgende keer kan men direct inpakken en wegwezen, ongeacht de 

reden want een geldige reden is er niet.  

 
Daarnaast is er een aantal malen geconstateerd dat er vissers om verschillende redenen geen vergun-

ning hadden.  Dit heeft enkele malen geleid tot een verwijdering van de plas en een aantal malen tot het 

betalen van een verhoogd consentbedrag. Komend jaar zal, in verband met de mogelijkheid tot het halen 

van een digitale consent strenger op worden toegezien en geen consent is derhalve ook direct wegwe-

zen.  

 
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.  

Daarnaast vragen wij, wanneer iemand gebruik maakt van wc-papier om dit of te begraven. De her en 

der hangende stukken wc-papier zijn niet alleen ons maar ook een hoop andere leden, donateurs en vis-

sers een doorn in het oog. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten om het verplicht stellen 

van een schepje bij het vissen langer dan 24 uren verplicht te stellen. Hier zal ook op worden gecontro-

leerd.  

 
S.O.C. 

De Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.) is vorig jaar gelukkig niet bij elkaar gekomen.  

 
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 penningmees-
ter@hcsassenhein.nl of info@hcsassenhein.nl. Op die manier kunnen wij of direct actie ondernemen of 
personen hier op een later moment op aanspreken. 

Verslag controleursgroep 2018 
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Namens het bestuur van de HengelaarsClub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenver-
gadering die zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2019 in Paviljoen Sassenhein, aanvang 20.00 
uur. 
  
 
Agenda: 
1. Opening 
2. in memoriam 

3. Vaststelling van de agenda 

4. Mededelingen en ingekomen stukken (ter informatie) 
 a) Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 december 2018. 
 b) Rekening en verantwoording over 2018 van de HC Sassenhein. 
 c) Rekening en verantwoording over 2018 van de Stichting Sassenhein 

5.Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 december 2018 

6. Financiën 

a)  Rekening en verantwoording over 2018 van HC Sassenhein met financieel verslag over 2018 
en verslag van de kascommissie 

 b) Vaststelling begroting voor 2019 

 c) Vaststelling contributiebedrag 2020 

7. W.v.t.t.k 

 a) Karperkoppelcompetitie 2019 

 b) 110-jarig bestaan van de vereniging  

8. Rondvraag 

9.Sluiting 

 

De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digitaal toegestuurd aan 
de leden die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aantal exemplaren) zijn vanaf 22 novem-
ber 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 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 16 mei 2019 
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Toelichting op de agenda 

 

4a. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 december 2018 is bij de vergaderstukken 

gevoegd 

 

4b. De rekening en verantwoording over 2018 van de HC Sassenhein zijn bij de vergaderstukken ge-

voegd.  

 

4c. De rekening en verantwoording over 2018 van de Stichting Sassenhein zijn bij de vergaderstukken 

gevoegd.  

 

6a.  De penningmeester zal een mondelinge toelichting geven op het financieel jaarverslag van de HC 

Sassenhein. 

 

6b.  Voorgesteld wordt om de begroting 2019, zoals is opgenomen in de rekening en verantwoording 

2018 vast te stellen. 

 

6c. Voorgesteld wordt om de contributie voor 2020 niet te verhogen.  

 

7a. De karperkoppelwedstrijden worden gehouden op 6/7 juli en op 28/29 september. 

 

7b. Er zal aandacht worden gegeven aan het 110-jarig bestaan van onze vereniging.  

 

 

 

NB: De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digitaal toegestuurd 

aan de leden die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aantal exemplaren) zijn vanaf 2 mei 

2019 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 

 



 

 

Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:   Sander Kat 

Secretaris:    Mark Tent 

    info@hcsassenhein.nl  

Penningmeester:   Koen Warmels,  

    penningmees-

ter@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:  S. Kat 

 

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 

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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