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Van de voorzitter!  
De laatste nieuwsbrief voor 2019, het jaar van ons 110-jarig bestaan. Boordevol met leuke 
en nuttige informatie voor de leden. Digitaal aangeleverd zoals gebruikelijk. 
Onlangs kreeg ik nog wat oude schriftjes onder ogen uit de begintijd van onze club in het 
begin van de vorige eeuw. Alles ging toen handgeschreven, zoals verslagen van bijvoor-
beeld de ledenvergaderingen. In strak handschrift door de secretaris met kroontjespen op-
getekend. 
Hoe anders doen we het nu. Er is veel veranderd in al die jaren, maar nog steeds zetten 
mensen zich met hart en ziel in voor de HC Sassenhein. Vrijwilligers, commissieleden, leden 
van het  bestuur helpen onze mooie hengelaarsvereniging draaiende te houden, dat is altijd 
zo gebleven.  
Ik vind het wel een mooie gedachte dat dit al 110 jaar zo gaat. Nog mooier is dat het resul-
taat er nog steeds mag zijn: een bloeiende en springlevende vereniging in het bezit van 
twee schitterende plassen waar we jaar in, jaar uit als vissers voluit van kunnen genieten!! 
En dat moet zo blijven! 
 
Gerard Wolters 

Voorzitter 

November 2019 
Jaargang: nov 2019 
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Rond 2005 zijn er bij onze verenging een aantal gedragsregels aangepast maar de belangrijk-
ste wijzigingen hielden verband met visveiligheid. Een vis moest bijvoorbeeld bij een eventu-
ele lijnbreuk het lood kwijt kunnen raken en ook onthaakmatten werden verplicht gesteld. 
Om deze regels te kunnen controleren werd er soms door controleurs gevraagd om een hen-
gel binnen te draaien. Niet elke visser kon hiervoor begrip opbrengen maar nodig was het in 
een hoop gevallen wel.  

We zijn inmiddels ruim 14 jaar verder en de ontwikkelingen op het gebied van visveiligheid zijn ge-
lukkig door gegaan. Onthaakmatten zijn tegenwoordig helemaal ingeburgerd en veel vissers heb-
ben water paraat om de vis goed nat te kunnen houden wanneer deze op de mat ligt. Helaas con-
stateren wij rondom onze plassen dat op het technische vlak betreffende visveiligheid nog flink wat 
winst te boeken is. Er zijn tegenwoordig namelijk van verschillende fabrikanten allerlei systemen op 
de markt die ervoor zorgen dat bij een eventuele lijnbreuk, in het slechtste geval de vis alleen nog 
een onderlijn overhoudt. Helaas is nog niet elke visser zich hiervan bewust en wij komen soms de 
meeste rare constructies tegen aan de waterkant en dit zorgt ervoor dat sommige vissen onnodig 
schade oplopen en uiteraard willen we dit met z’n allen zo veel mogelijk voorkomen. In dit artikel wil 
ik een aantal systemen laten zien welke, bij goed gebruik volledig visveilig zijn.  

Chodrig systeem 
Of je nu de chodrig naked op de hoofdlijn of op een leader vist maakt in dit geval voor de visveilig-

heid niet uit, mits uiteraard goed bevestigd. De chodrig kan vrij over de lijn of leader bewegen door 

middel van een ringetje aan de wartel en zit aan beide kanten gefixeerd. De bovenste bead schiet 

echter bij een lijnbreuk los waardoor de vis makkelijk van het lood en de lijn af kan komen. Kortom 

een zeer visveilig systeem. 

Wanneer je met een leader vist moet je er wel goed rekening mee houden dat de knoop waarmee 

de leader aan de hoofdlijn vastzit niet te groot is en dat de chodrig hier makkelijk overheen kan 

schuiven.  
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Visveiligheid en visveilige systemen 

Agenda 
Voorjaars ALV:   27 nov  2019  Aanvang 20:00u 

Onderhoudsdagen : Winterperiode  Gedurende deze winter vinden er diverse   
       onderhoudsdagen plaats. Houd facebook en  
       onze website daarom in de gaten  

Voor meer informatie en activiteiten bezoek onze website  

Deze bead schiet los bij een lijnbreuk  Zo dus niet, fixeren met knijplood 

https://www.hcsassenhein.nl/


 

 

Helicopter systeem 
Dit systeem lijkt heel erg op het hierboven genoemde chod systeem en bij goed gebruik een 
heel veilig systeem want de onderlijn zit ook hier niet rechtstreeks op de hoofdlijn gemon-
teerd. De montage en bevestiging is verder bijna gelijk aan het chod systeem alleen wordt de 
onderlijn dichter op het lood geplaatst met hierboven benoemde beads. Vaak een montage 
die wordt gebruikt bij iets zachtere bodem en met een bodemaas of snowman presentatie 
maar ook voor een hinged stiff rig kan dit prima.  

Let er ook bij dit systeem goed op dat de beads en/of kralen kunnen schuiven en dat de on-
derlijn vrij over de leader (ook over de knoop) en/of hoofdlijn kan schuiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inline systeem 
In mijn ogen het lastigste systeem om helemaal visveilig te maken. PB en Strategy hebben 
als voorbeeld een tweetal kant en klare systemen op de markt om visveilig met inline lood te 
vissen en vast zullen er nog andere fabrikanten zijn of komen.  
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Visveiligheid en visveilige systemen (vervolg) 

In theorie veilig maar in de praktijk niet 

Op deze manier een visveilige  helicoptermontage  



 

 

Zelf vis ik een inline lood vaak met een leader waarbij ik het onderste lusje van de leader over 

de bovenkant van de insert schuif, zie hiervoor bijgevoegde foto. Op die manier creëer je een 

visveilig systeem omdat de vis bij een lijnbreuk alleen de onderlijn over houdt. Hierbij is het 

wel weer van belang dat de knoop van de leader niet te groot is en makkelijk door de insert 

kan schuiven. Overigens ben ik nog zoekende naar een manier om bestaande inline loden 

visveilig te kunnen gebruiken en hiervoor niet de PB en Strategy systemen te hoeven gebrui-

ken.   

 
Leadclip systeem 

Dit is een systeem dat eerst als visveilig werd gezien omdat het lood bij een lijnbreuk van de 

clip af kon schieten. Echter wordt de hoofdlijn of leader rechtstreeks op de hoofdlijn geknoopt 

waardoor bij een lijnbreuk de vis met lijn of leader blijft zwemmen.  

Strategy en CW hebben inmiddels goeie clips op de markt waardoor je toch visveilig kan vis-

sen en er zijn ook kant en klare leaders op de markt.  

Ik heb gewone clips inmiddels 
met succes bij een leader en met 
alleen een hoofdlijn gebruikt en in 
beide gevallen maak ik aan het 
einde een lus en die lus schuif ik 
over de clip waar normaliter het 
lood aan hangt, zie hiervoor de 
foto. Vervolgens maak je het sys-
teem af zoals je hiermee normali-
ter ook deed.  
 

Strategy en CW hebben inmiddels goeie clips op de markt waardoor je toch visveilig kan vis-

sen en er zijn ook kant en klare leaders op de markt.  

Ik heb gewone clips inmiddels met succes bij een leader en met alleen een hoofdlijn gebruikt 
en in beide gevallen maak ik aan het einde een lus en die lus schuif ik over de clip waar nor-
maliter het lood aan hangt, zie hiervoor de foto. Vervolgens maak je het systeem af zoals je 
hiermee normaliter ook deed.  

Artikelen/filmpjes 
Voor members van KWO, Bart Haaring heeft recent (sep 2019)  in de rubriek KWO How to 

een mooi artikel inclusief video gemaakt hoe je van je huidige materiaal visveilige systemen 

kan maken. Hierdoor hoef je om visveilig te vissen geen/nauwelijks nieuwe producten aan te 

schaffen en dat scheelt in de portemonnee. In een eerder artikel (eind 2017) heeft M. Pilaar 

hier ook al aandacht voor gevraagd en via YouTube zijn er nog wel veel meer filmpjes te vin-

den.  

 

Vervolg 
Ik hoop dat je met deze tips zelf aan het knutselen gaat om systemen te maken die zo visvei-

lig mogelijk zijn en houd hierbij rekening dat je je onderlijn niet rechtstreeks op de hoofdlijn of 

leader vast zet. Mocht de vereniging het komende jaar tot de conclusie komen dat we te veel 

niet visveilige systemen tegenkomen is er geen andere mogelijkheid meer dan de regels op 

dit terrein aan te scherpen en hier steviger op te controleren waarbij ook het binnen draaien 

van hengels/montages tot de mogelijkheden behoort. Ik ga er vanuit dat het niet zo ver hoeft 

te komen.  

Mocht je vragen hebben of tips willen, schiet mij langs de waterkant aan of stuur een mail 

naar de HC Sassenhein. Cheers, Koen 
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Visveiligheid en visveilige systemen (vervolg) 

Een goed visveilig leadclip systeem 
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Ledenadministratie en contributie  

De facturen omtrent de contributie 2020 zijn weer verzonden en bij deze een oproep aan 
iedereen om de contributie tijdig te voldoen zodat iedereen de documenten weer op tijd in 
huis heeft.  
De automatische incasso, voor de leden die hier gebruik van maken, zal worden uitge-
voerd rond eind november. Alle leden die tijdig hebben betaald ontvangen voor het einde 
van het jaar hun documenten weer thuis.  
 
Zorg er dus voor dat er dan voldoende geld op je rekening staat zodat de incasso niet 
wordt gestorneerd want dat is bij een aantal leden als meerdere malen gebeurd.  
Hierbij dus ook een oproep aan leden die de afgelopen jaren meerdere herinneringen van 
de contributie hebben ontvangen, zorg ervoor dat je tijdig betaald! De afgelopen jaren 
zijn wij vrij coulant geweest maar vanaf 2020 is dat afgelopen want dit kost heel veel extra 
werk en in onze statuten en in artikel 16 van het huishoudelijk reglement hebben wij hier-
over richtlijnen afgesproken en die zullen in 2020 worden gehandhaafd.  
 
In verband met het niet tijdig betalen zijn er afgelopen jaar 3 leden geroyeerd bij de HC 

Sassenhein. Wanneer zij ook een vispas hebben zal dit royement tevens worden doorge-

geven bij de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe.  

 

Lidmaatschapsformulier ook digitaal 
Nadat we vorig jaar de consentenverkoop digitaal mogelijk hebben gemaakt via onze 
website zijn wij nu bezig met het digitaal, direct lid kunnen worden. De bedoeling is dat je 
direct, via laptop, computer, tablet of telefoon je gegevens kunt invullen, vervolgens de 
contributie kan betalen en direct een voorlopig bewijs van lidmaatschap krijgt zodat je di-
rect kan vissen. De verwachting is dat in het begin van het nieuwe jaar deze module be-
schikbaar is.  

 

 

 

 

 

 

Balkema, S. 

Benjamins, D. 

Bouma, J. 

Brouwer, G. 

Burema, CD 

Dam. G. van ,donateur 2019 

Duerink, T. 

Ekhart, D. 

Ganesh, R. 

Kuiper, S. 

Maters, F. 

Meer, B. van der 

Norder, E. 

Oldenzeel, Y. 

Raangs, B. 

Steunebrink, D 

Tap, M.  

Veenstra, J. 

Venema, J. 

Verbeek, J. 

Verheugen, G. 

Nieuwe leden 
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Tijdens het laatste weekend vond onder zeer natte omstandigheden deel 2 van de kar-
perkoppelwedstrijd plaats. De schrijver van dit stuk was op vakantie en moest het 
doen met het live volgen via de app van de wedstrijd en dat was zeer spannend voor 
met name de strijd om plek 2. Vooraf aan de wedstrijd was het verschil tussen plek 1 
en plek 10 slechts 4 vissen.  
Het duurde vrij lang voordat de eerste vis zich meldde maar toen liep het redelijk door. 
Raoul en Richard pakten op de noordplas voor het donker de eerste plek over en ga-
ven deze uiteindelijk niet meer uit handen, hoewel Sander hiertoe nog stevige pogin-
gen ondernam. Ook op zuid werden vissen gevangen wat het totaal van deze 2

e
 wed-

strijd op 16 bracht. Met een totaal van 34 vissen over 2 wedstrijden was dit wederom, 
naast de al eerder gevangen zwaarste karper een record.  
 

Zoals gezegd wisten Raoul en Richard de koppelwedstrijd te winnen met in totaal 7 
vissen. Bert en Tjeerd werden 2

e
 met 4 vissen, Rik en Rene pakten plek drie met 4 vis-

sen, Sander en Koen (in wedstrijd 2 vervangen door Erik) hadden ook vier vissen en 
Albert en Simon vielen van plek 1 terug naar plek 5 met ook vier vissen. Helaas was er 
ook 1 koppel dat visloos huiswaarts moest keren. Richard wist naast de overall titel 
ook de prijs van een jaar gratis lidmaatschap te pakken door tijdens de 1

e
 wedstrijd al 

een schub van ruim 16,5 kg te vangen.  
Titus Blom uit Groningen en The Carp Specialist bedankt voor de sponsoring en voor 

de deelnemers, tot volgend jaar. Titus Blom uit Groningen en The Carp Specialist 

enorm bedankt voor de sponsoring van de prijzen en aan alle deelnemers tot volgend 

jaar.delijk niet meer uit handen hoewel Sander nog stevige pogingen deed. Ook op 

zuid werden een aantal vissen gevangen wat zorgde voor een totaal van 16 vissen.  

Zoals gezegd wisten Raoul en Richard met 6 vissen in totaal de wedstrijd te winnen 

voor Bert en Tjeerd, Rik en Rene, Sander en Koen/Erik en Albert en Simon die allen 4 

vissen wisten te vangen. Richard wist naar de overall titel ook de prijs voor de grootste 

vis op te eisen door een schubkarper tijdens de eerste wedstrijd te vangen van iets 

over de 16 kg. Titus Blom uit Groningen en The Carp Specialist enorm bedankt voor 

de sponsoring van de prijzen en aan alle deelnemers tot volgend jaar.  

1. Richard en Raoul 7 vissen  674 punten 
2. Bert en Tjeerd  4 vissen  411 punten 
3. Rik en Rene  4 vissen  394 punten 
4. Koen en Sander  4 vissen  335 punten 
5. Albert en Simon  4 vissen  333 punten 
6. Martin en Ron  3 vissen  285 punten 
7. Ruben en Mark  3 vissen  268 punten 
8. Martin en Mark  3 vissen  263 punten 
9. Martin en Bernd  2 vissen  184 punten 
10. Wobbe en Gerrit  0 vissen       0 punten 
 

 

Uitslag karperkoppelwedstrijd 2019 
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De winnaars van dit jaar 

Een van de winnende vissen 

Een langgerekte schub zoals iedereen die 
we wel kent 

En door!  
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Uitzetting forel 
Dit artikel uit het toen nog Nieuwsblad van het 
Noorden ontvingen wij van M. Krans. Leuk om te 
zien dat er leden zijn die dat soort artikelen hebben 
bewaard en nu weer actueel gelet op de forel die 
wij begin dit jaar, in verband met ons 110-jarig jubi-
leum hebben uitgezet.  

En nog een aantal vangsten van uitzetters 
en het oude bestand 
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Vangsten zomer en najaar 
 

Tijdens de afgelopen zomerperiode en het begin van het najaar ontvingen wij via de app en zagen wij op 

social media weer mooie vangsten voorbij komen. Opvallend was dat met name de zuidplas wat achter-

bleef qua vangsten ten opzichte van eerdere jaren. Misschien speelden de hogere (water)temperaturen en 

de veelvuldige aanwezigheid van wier met natuurlijk voedsel daar een rol bij.  

Uit alle foto’s hebben wij een kleine selectie gemaakt om op die manier een beeld te geven van de verschil-

lende karpers die onze wateren inmiddels kennen.  

Wij blijven iedereen vragen om foto’s op te sturen zodat wij ons een goed beeld van het bestand op onze 
wateren kunnen vormen en op die manier ook ons visstandbeheerplan daar waar nodig kunnen bijsturen.  

 

Een van de oude valkenswaard spiegels 
die onze plassen rijk zijn 

Deze oude strijder kwam ook in 2019 
weer met enige regelmaat op de mat 

E e n van de zwak beschubte spiegels uit 
2013/2015 

Ook een oude lange vis die inmiddels een 
mooi gewicht bereikt  
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2 schitterende, in 2013/2015 uitgezette 
hoogebouwde schubkarpers 

2 van de in 2017/2019 uitgezette spiegel-
karpers met een geweldig schubbenpa-
troon 



 

 

Onderhoud afgelopen zomer en planning winter 2019-2020 

Afgelopen periode hebben diverse vrijwilligers zich weer nuttig gemaakt voor onderhoud op en rondom 
de plassen, zo is de walbeschoeiing op zowel de Noordplas als de Zuidplas verder vernieuwd. Iets waar 
we afgelopen jaar veel plezier van hebben mogen hebben. Afgelopen zomer is er ook groter onderhoud 
gepleegd dan dat we normaal in de zomerperiode doen. Zo is in de zomerperiode op de westwal van de 
Zuidplas de middelste steiger opgehoogd.  

De verwachting voor komende winterperiode is 

dat we op één stek langs de noordwal nog nieuwe walbeschoeiing kunnen aanbrengen. Daarnaast gaan 

we ons richten op de kap van de laatste zieke essen op de noordwal van Zuidplas, hiermee hopen we de 

problematiek rond de estaksterfte te kunnen afsluiten. Dit alles met het oog op de veiligheid op en rond-

om de plassen. Verder gaan we ons richten op het opschonen van de petgaten op en rondom de Noord-

plas. Hierin liggen veel afgevallen bomen en takken en deze moeten wij verwijderen. Tevens willen we 

op diverse stekken nog even een flinke snoeironde houden, dit omdat we merken dat het op sommige 

stekken steeds iets lastiger wordt om te vissen.  

 

Lijkt het je nu een keer leuk te helpen bij een van de onderhoudsdagen? Houdt dan de facebookpagina 
van de vereniging in de gaten. Hierin kondigen wij de onderhoudsdagen ruim van tevoren aan. De onder-
houdsdagen zijn altijd zeer gezellig en worden natuurlijk afgesloten met een hapje en een drankje!  
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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 aan een steiger en ophogen van bruggetje 
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Namens het bestuur van de Hengelaarsclub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de 
Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op woensdag 27 november 
2019 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 16 mei 2019 

 

6. Bestuurssamenstelling 

 

7.  Wijziging gedragsregels Zuidplas 

 

8.  Jubilarissen 

 

9. W.v.t.t.k  

 a. Karperkoppelcompetitie 2019  

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 27 november 2019 
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Toelichting op de agenda: 

 

5. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2019 is bij de vergader-

stukken gevoegd als bijlage 1.  

6. Volgens het rooster van aftreden is de heer G. Wolters statutair aftredend. De heer 

G. Wolters heeft zich herkiesbaar gesteld.  Het bestuur stelt voor dhr. G. Wolters 

voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen.  

Het bestuur verzoekt leden die zich als tegenkandidaat verkiesbaar willen stellen 

voor de functie dit uiterlijk 1 week vóór de vergadering te doen door schriftelijke aan-

melding (eventueel per mail) bij de secretaris.  

7.  Het bestuur stelt voor om de volgende wijziging in de gedragsregels op te nemen:  

 Het is niet toegestaan om met waadpakken de Noordplas te betreden. In de Zuid-

plas is het niet toegestaan te waden in de rietkom (vanaf de boot links vanaf het 

standje tot 30m rechts van de 1ste steiger zuidwal) in de periode april tot en met juli. 

 Het bestuur zal zorgdragen voor een juiste communicatie hierover.   

8. Leden die een jubileum hebben bereikt worden uitgenodigd en gehuldigd.  

9.  Verslag van de karperkoppelcompetitie 2019 

 

 

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 8 november 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.  

 

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,  

    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  

Algemeen:    Erwin Pietersen 

 

S.O.C. 

Voorzitter:  Sander 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 

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. 

Astraat 12 

9718 CR Groningen 

Telefoon: 050-3121893 

E-mail: info@titusblom.nl 

mailto:leden@hcsassenhein.nl

