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In corona tijd  
Het is een uitzonderlijke tijd waarin we nu leven. De impact van het coronavirus is groot, ook 

voor de sportvisserij. In een mail aan onze leden hebben we aangegeven hoe we daar als 

bestuur van HC Sassenhein mee omgaan. Bestuurlijke zaken zoals de algemene ledenver-

gadering worden uitgesteld tot het najaar. In de hoop dat het dan allemaal weer normaler 

wordt. 

 

Het is mooi om te zien dat de vissport voor velen een uitlaatklep kan zijn. Het is drukker dan 

ooit nu aan onze beide plassen, ook door het heerlijke voorjaarsweer. Gelukkig dat dit nog 

kan en mag! Maar hou je ook aan de waterkant strikt aan de maatregelen om de versprei-

ding van het coronavirus tegen te gaan. Niet voor niets doet Sportvisserij Nederland een ex-

tra oproep aan alle vissers om de regels na te leven. Onze controleurs zien daar ook op toe. 

Tot dusver gaat het best goed, laten we dat aan onze waterkant zo houden! 

 

Blijf gezond! In het najaar zien we elkaar hopelijk ook in clubverband weer! 

 

 
Gerard Wolters 

Voorzitter 

April 2020 
Jaargang: apr. 2020 
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Door Sportvisserij Nederland wordt via de website ook veelvuldig gecommuniceerd over de 

gevolgen van de Coronamaatregelen voor de visserij. Hieronder treffen jullie de laatste cor-

respondentie van 9 april 2020 en wij vragen iedereen deze maatregelen in acht te nemen.  

Het is prachtig visweer en ook de vooruitzichten voor de Paasdagen zijn veelbelovend. Gelukkig is 

sportvissen nog toegestaan. Dat is een goede zaak, want vissend een frisse neus halen biedt in de-

ze moeilijke tijden ontspanning en is goed voor de geestelijke gezondheid. Sportvisserij Nederland 

hecht daarbij zeer aan een strikte naleving van de maatregelen die de overheid heeft genomen om 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Het strikt naleven van de door het kabinet afgekondigde maatregelen – die in ieder geval tot 28 april 

van kracht zijn – is essentieel om te kunnen blijven vissen. Dit is zowel van belang voor je eigen ge-

zondheid, als voor de gezondheid van anderen. Neem deze maatregelen daarom serieus en handel 

hier als sportvisser naar. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we de komende tijd kunnen blijven 

vissen. Daarom brengen we de volgende richtlijnen nogmaals met klem onder de aandacht:  

 

• Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!  

• Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan altijd alleen op pad – ook als je naar 

de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.  

• Kies je stekken bij grote voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen te-

genkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.  

• Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het 

onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast 

elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen 

foto’s van elkaars vangsten maakt. Ook al dan niet toevallige groepsvorming en samenkomsten 

zijn verboden, dus voorkom dat je deze indruk wekt en vis alleen.  

• Tot zeker 1 juni 2020 geldt er een verbod op samenzijn. Het houden van viswedstrijden – in wel-

ke vorm dan ook – is onder geen enkel beding toegestaan. Ook als je voldoende afstand tot an-

dere sportvissers houdt.  

 

Verbod op samenscholing 

Via een ingestelde noodverordening (die geldt in alle gemeenten) kunnen burgemeesters sneller en 

gemakkelijker optreden als groepen mensen zich buiten vertonen. Op dit moment geldt er een ver-

bod op een samenscholing van drie of meer mensen die geen onderdeel uitmaken van hetzelfde 

huishouden. Met de feestdagen in zicht, zal er intensief worden gehandhaafd door BOA’s en politie. 

Houd je daarom aan de bovenstaande maatregelen en adviezen en bespaar jezelf een boete van € 

390,-.  
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Dringend advies Sport Visserij Nederland: neem corona maatre-
gelen strikt in acht! 
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    Vangsten vroege voorjaar 

De winter van 2019/2020 was zeker niet super koud maar wel erg nat. Daarnaast bleef de 

watertemperatuur lang onder de 10 graden, pas begin april begon deze mooi te stijgen. Ech-

ter ook vroeg in het voorjaar (februari/maart) werden er bij tijd en wijlen al mooie vangsten ge-

boekt en een aantal mooie uitzetters willen wij jullie niet onthouden.  

 

 



 

 

Na de positieve reacties van afgelopen jaren, de goede vangsten van afgelopen wedstrijden 

en de vragen die we nu al weer binnen krijgen organiseren we komend jaar als Hengelaars 

Club Sassenhein graag weer een karperkoppelwedstrijd, uiteraard als de maatregelen dit toe-

laten. Hierover zullen we  rond half mei meer informatie ontvangen en uiteraard brengen wij 

de deelnemers daarvan op de hoogte.  

 

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

van zaterdag 20 op zondag 21 juni en het tweede weekend is van zaterdag 12 op zondag 13 

september. Mocht in verband met de corona-crisis in juni nog geen wedstrijden worden geor-

ganiseerd dan zal de wedstrijd van juni vervallen en komt hier zaterdag 7 op zondag 8 no-

vember voor in de plaats.  

 

Er wordt zaterdag rond 10 uur begonnen en de wedstrijd eindigt zondag om 12 uur. Op zon-

dag 13 september zal dan ’s middags de prijsuitreiking plaats vinden. 

Als prijzen hebben wij dit jaar weer gekozen voor leuke producten. Variërend van brolly’s tot 

een watercarriers.   

 

Voor deze competitie geldt een maximum van 10 koppels en je kunt je vanaf 1 mei 2020 

(12:00 uur) 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. Let op dat eerdere emails of berich-

ten naar andere media niet als geldig worden beschouwd.  

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 kun-

nen maken. 

 

De wedstrijdleiding 

 

Raoul en Richard 
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  Karperkoppel competitie 2020 
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 Onderhoud afgelopen winter en planning zomer 2020  

Afgelopen periode hebben diverse vrijwilligers zich weer nuttig gemaakt voor onderhoud op en rondom 

de plassen. Deze periode kenmerkte zich nogal met nauwelijks temperaturen beneden de nul graden, 

veel neerslag en enkele stormen die met naam en al voor veel wind zorgden. 

Rondom de gehele Noordplas is er veel gesnoeid, zo zijn alle stekken nu weer goed bevisbaar en zijn 

omgevallen bomen en takken verwijderd uit het petgat achter het schiereiland. Het gebied rondom het 

MTS hok is opgeruimd waardoor het aanzicht is opgeknapt bij binnenkomst. Tevens is hier een vaste 

container plek gemaakt, gelieve de containers niet verplaatsen.  
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Ook rondom de Zuidplas is er volop gesnoeid, vooral bramenstruiken. En zijn we nog bezig met de het 
vervangen van de boeiborden van huisje. Deze waren verrot en worden nu vervangen door onderhouds-
arme boeiborden.  

De stormen hebben afgelopen periode voor schade gezorgd rondom de plassen, meerdere bomen vielen 
om en golfplaten zijn kapot gewaaid. Vrijwilligers hebben hun best gedaan om de omgevallen bomen di-
rect dezelfde dag nog te verwijderen voor onze veiligheid. Op de Noordplas zijn reeds de golfplaten gere-
pareerd, een actie die niet gepland was maar netjes is uitgevoerd tijdens een onderhoudsdag. 
Door de hoge temperaturen en vele neerslag konden wij niet met zware machines de plassen bereiken, 
hierdoor konden wij de geplande beschoeiing op de Noordplas niet plaatsen. Dit zal nu gebeuren later dit 
jaar. Ook het kappen van de zieke essen rondom de Zuidplas is uitgesteld, de komende tijd zullen wel 
bomen gekapt worden met het oog op veiligheid. 

Het onderhoud in de zomer zal gecommuniceerd via de bestaande kanalen.  
Al met al hebben we toch weer bergen met werk verzet! Bedankt vrijwilligers! 
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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 on-
derhoudsdagen zijn altijd zeer gezellig en worden natuurlijk afgesloten met een hapje en een drankje. 



 

 



 

 

Broeihopen 
Provincie Groningen, gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen zijn met een project bezig 

om een veilige leefomgeving te creëren voor de ongevaarlijke en niet giftige ringslang, deze slang kwam 

namelijk vroeger voor in de provincie. De ringslang kan deze broeihopen gebruiken om haar eieren in te 

leggen (warmte broedt dan de eieren uit).  

Landschapsbeheer Groningen heeft in de maand Februari 2 broeihopen gerealiseerd vlakbij het water 

(ver van het pad) in de zuidoost hoek van de Zuidplas. 

 
 

Algemene Ledenvergadering mei 2020 gaat niet door! 

 
Gelet op de Corona-crisis hebben alle leden van de HC Sassenhein onderstaande email ontvangen. 

 

Beste leden, 

De corona-crisis heeft een enorme impact in de hele wereld en dit geldt ook voor verenigingen en de 

sportvisserij. Ook voor onze vereniging heeft deze crisis gevolgen. Hierover hebben wij op onze website 

en facebookpagina kort gecommuniceerd. Het betrof voornamelijk extra regels aan de waterkant. Overi-

ge activiteiten zoals vergaderingen, onderhoudsdagen etc. hebben we wat verzet of hebben wij de afge-

lopen weken/maanden gevoerd op afstand, bijvoorbeeld met de wedstrijdcommissie karperkoppelcompe-

titie 2020 en onze bestuursvergaderingen.  

 

Gelet op de berichtgeving van afgelopen dagen zijn wij genoodzaakt om onze Algemene Ledenvergade-

ring, welke de afgelopen jaren altijd in mei plaats vond, niet te laten doorgaan. Dit natuurlijk ook vanwege 

de gezondheid van onze  oudere leden; wij willen geen risico’s lopen. Omdat we niet kunnen voorzien 

wanneer de situatie weer normaal wordt zullen wij onze ledenvergadering uitstellen tot in het najaar zodat 

wij in 2020 slechts 1 Algemene Ledenvergadering hebben. Dit heeft wel gevolgen voor zaken die wij in 
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onze statuten en het huishoudelijk reglement hebben geregeld zoals de bestuursverkiezing van 

twee bestuursleden, het vaststellen van de contributie 2021, de verkiezing van de leden van de 

kascommissie en de rekening en verantwoording 2019. De behandeling van deze punten wordt 

uitgesteld tot het najaar.  

 

Wij vragen hiervoor ieders begrip en hopen dat wij deze belangrijke zaken in de najaarsvergade-

ring wel formeel kunnen regelen.  

 

De rekening en verantwoording 2019 wordt wel op de formele lijn besproken met de kascommis-

sie maar hun bevindingen zullen pas in het najaar formeel aan jullie worden voorgelegd. De re-

kening en verantwoording 2019 van de HengelaarsClub en de Stichting Sassenhein ontvangen 

jullie in de loop van mei. Mochten hierover vragen zijn, dan horen we het graag en geven we of 

direct antwoord of we komen hier in het najaar op terug.  

Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2019 

Op 27 november was de najaarsvergadering van de vereniging. Helaas waren er niet veel leden-

aanwezig maar desondanks was het een positieve vergadering met goeie discussies.  

De meest uitgebreide discussie ging over het voorstel om de gedragsregels betreffende het wa-

den op de zuidplas te veranderen. Er ontstond met name een discussie over het handhaven van 

deze regels en dat er in het verleden een algeheel verbod was op waden in de zuidplas en waar-

om dan niet in de gedragsregels op te nemen dat waden in de zuidplas in z’n geheel verboden 

is. De voorzitter stelde voor om de wijziging als voorgesteld over te nemen en de komende peri-

ode te evalueren of deze ook als zodanig gehandhaafd kan worden of dat er een aanpassing 

nodig is. Hier kan iedereen zich in vinden.  

Bestuursverkiezing 

De heer G.J.R. Wolters was statutair aftredend en is door de leden herkozen als voorzitter. Hier-

bij heeft hij wel aangegeven samen met de andere bestuursleden en leden in zijn komende ter-

mijn op zoek te gaan naar een opvolger.  
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Wijziging gedragsregels 

Vanaf april 2020 komt de volgende toevoeging in de gedragsregels na “het is niet toegestaan om met 

waadpakken de Noordplas te betreden.”: 

In de zuidplas is het niet toegestaan te waden in de rietkom (vanaf de boot links van het strandje tot 30 

m rechts van de 1e steiger zuidwal) in de periode april t/m juli.  

 

Jubilarissen 

Traditioneel werden tijdens de najaarsvergadering de jubilarissen in het zonnetje gezet. De heren J.R. 

Rikken (25 jaar), I.P. Marrink (25 jaar) en K. Stoepker (25 jaar) waren helaas verhinderd en hebben hun 

speldje opgestuurd gekregen. De heren J. Hindriks (50 jaar) en M. Krans (25 jaar) waren wel aanwezig 

en hebben van voorzitter Wolters hun bij het jubileum behorende speldje opgespeld gekregen.  

 

 

 

 

De voorzitter feliciteert M. Krans met zijn zilveren 

jubileum  

De voorzitter feliciteert J. Hindriks met zijn platina 

jubileum  

De voorzitter en Hindriks proosten op het jubileum 



 

 

Verslag controleursgroep 2019 

Afgelopen jaar hebben er, naast de afzonderlijke bestuursleden vijf controleurs hun rondes langs de plas-

sen gelopen en met enige regelmaat aanwezig geweest langs de plassen. Vanaf 1 mei 2020 zalCollin 

Velthuis onze controleursgroep versterken. Collin is naast een zeer gedreven vissers ook een begaafd 

fotograaf en maakt tevens mooie films. Deze zijn op Youtube en Instagram te vinden onder covecinema-

tics.  

Afgelopen jaar is er op ruim 157 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.  

Dit was daarnaast ons eerste volledige seizoen waarmee met de digitale consenten gewerkt werd en dit 

is zeer goed bevallen. Bijna in alle gevallen hadden vissers een consent bij zich en ruim de helft van de 

consenten is digitaal aangeschaft. Hier zijn wij natuurlijk bijzonder blij mee en vissers vonden het een 

goed werkzaam systeem en zeer handig.  

 

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 zijn er een aantal overtredingen geconstateerd, geen onthaakmat, gevlochten lijnen, voerbo-

ten en het niet hebben van een schepje wanneer iemand langer dan 24 uur aan de waterkant zat. Door 

de verschillende controleurs is hier tegen opgetreden.  

 

Let ook bij dit laatste goed op, want ook in 2020 

gaan wij hier op toezien want met name wc-

papier langs de waterkant ziet er lelijk en heel 

vies uit.  

 

Pad tussen de Noord- en de Zuidplas 

Recent werden wij gebeld door bewoners van 

het pad tussen de Noord- en de zuidplas dat vis-
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sers er veel te hard rijden. Wij hebben zeker vanwege het feit dat er veel wandelaars, kinderen en huis-

dieren op het pad zijn begrip voor deze onrust en hierbij ook het verzoek aan iedereen om op het onver-

harde pad (Lutsborgweg) rustig te rijden.  

 

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. 
 
 

Mededelingen 

 
Contributie 2020 

In oktober 2019 zijn facturen gestuurd naar de leden die geen gebruik maken van de automatische incas-

so en in februari 2020 is een herinnering gestuurd. Desondanks zijn er toch een aantal leden die de con-

tributie tot op heden niet hebben voldaan. Deze leden krijgen in mei nog 1 maal de kans om de contribu-

tie te voldoen. 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.  

Eind november 2019 is de automatische incasso uitgevoerd, echter zijn er een aantal leden bij wie de au-

tomatische incasso niet is gelukt. In een aantal gevallen stond er te weinig geld op de rekening en som-

mige leden hebben de incasso ongedaan gemaakt. Ook voor deze leden geldt dat in mei nog 1 maal een 

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

Voorkom dus problemen en betaal alsnog.  

 

 

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 spe-

len 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 of een 

onjuist emailadres hebben om dit aan ons door te geven (leden@hcsassenhein.nl) zodat wij de informa-
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tievoorziening op orde kunnen blijven houden. Uiteraard kan je ook onze website of facebookpa-

gina in de gaten houden maar via de email is eenvoudiger. 

In memoriam 
Op 9 december 2019 is op 84-jarige leeftijd overleden de heer K.J. Lameijer, houder van een 

gouden speld en ruim 40 jaar lid van onze vereniging. De heer Lameijer was tot op het laatst erg 

betrokken bij onze vereniging. Hij vroeg via de email altijd nog hoe het ging en hij meldde zich 

nog keurig af voor de Algemene Ledenvergadering omdat zijn gezondheid hem in de steek liet.  

Erg bijzonder is te vermelden dat de heer Lameijer onze vereniging een legaat van € 2.000,- na-
laat welke wij op een mooie en passende manier gaan gebruiken. Wij zijn de heer Lameijer hier-
voor enorm dankbaar voor. Wij wensen de nabestaanden sterkte met het verwerken van het ver-
lies van een dierbare.  
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Ledenadministratie en contributie  

Belt, L. van de 

Bierlee, RH 

Bolt, D. 

Bosma, E. 

Breda, M. van 

Bron, P. 

Dam, L. van 

Duivenbode, IRJ van 

Hoekstra, HA 

Holt, A. 

Jacobs, A. 

Jonge, J. de 

Kaptein, A. 

Kuiper, R. 

Niemeijer, J. 

Niezen, G. 

Oomkens, M. 

Overvest, M. van 

Redeker, H. 

Reininga, S. 

Remijn, NJB 

Rentema, J. 

Roemeling, S. 

Roerdink, B. 

Schokkenbroek, Roy 

Veenstra, MB 

Visser, M.  

Westers, R 

Woortman, AK 

 

Nieuwe leden 

Addens, J.B. 

Bakker, F.J. 

Beijen, G.J.  

 († 22 februari 2020) 

Boom, J. 

Bos, A. te  

 (†  20 december 2019) 

Dijk, K. van 

Djojosemito, D. 

Drenth, R. 

Drost, L. 

Gooskens, V.H.J. 

Groesz, R. 

Hake, W. 

Harder, R. 

Hoekstra, O.J.  

 († 8 april 2019) 

Hoog, J. de 

Jullens, H. 

Kluivingh, J.  

 († 4 maart 2020) 

Kooima, A. 

Kruijer, R. 

Lameijer, K.J.  

 († 9 december 2019) 

Meeters, J. 

Oldersma, R. 

Ratering, J. 

Rodanim, F. 

Roossien, R.P. 

Schulting, J. (geroyeerd) 

Smit, L. (geroyeerd) 

Snijder, D. 

Swaving, F. 

Tiekstra, W. 

Veldman, R.R.R. 

Velthuis, S.E. 

Vliegers, B. 

Vos, A. 

Vries, Robin de 

Wal, M. van der 

 

 

 

Uitgeschreven leden 
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Wanneer je in de wateren van Sassenhein zit te vissen, vergeet je soms dat je langs de oevers 

zit te vissen van een vereniging die al heel oud is. HC Sassenhein is opgericht in 1909. Onze 

vereniging bestaat dus al meer dan 110 jaar! Waarin we als vereniging tegenwoordig bijna alles 

digitaal doen, was dit vroeger niet mogelijk. Destijds werd alles bijgehouden op papier. Denk 

hierbij aan notulen, bankafschriften, verslagen van vangsten etc.  

 

Hierdoor beschikt de vereniging dus ook over een zeer oud fysiek archief. Met de eerste stukken 

uit ongeveer 1909. Deze stukken lagen in oude archiefkasten in de kapschuur bij het paviljoen. 

Dit is natuurlijk erg zonde. De stukken worden hier niet onder de juiste condities bewaard, het is 

koud en vochtig. Dat kan leiden tot rot en schimmel in de stukken. Daarnaast zijn ze niet inzich-

telijk voor geïnteresseerden. Hierop hebben we als bestuur besloten het oudste gedeelte tijdelijk 

te verhuizen. Momenteel ligt het bij mij in huis en zijn we met een archivaris bezig het archief te 

ordenen. Vanuit hier gaan we opzoek naar een geschikte locatie elders, denk aan een openbaar 

archief. Met juiste condities en inzichtelijk voor geïnteresseerden.  

 

Tijdens het inventariseren van deze archieven komen we ontzettend interessante stukken tegen 

die wij jullie niet willen onthouden. Daarom hebben we besloten jullie hierover te informeren mid-

dels een rubriek in de nieuwsbrief.  

 

Het eerste stuk dat ik jullie wil laten zien is een vooraankondiging van een “Groepswedstrijd”. 

Deze vooraankondigingen werden toen gecommuniceerd via berichten in de krant (zie artikel 

volgende pagina). In sommige gevallen werden deze berichten zelfs onder de katern “Sport” ge-

plaats!  

 

Destijds werden vanuit de vereniging, die toen nog “Hengelaarsclub Groningen” heette veel vis-

wedstrijden georganiseerd op wateren elders. Talloze wateren in voornamelijk Friesland en 

Noord-Groningen werden door de leden bevist. Wanneer je de vangstverslagen van deze wed-

strijden doorleest dan werd ook werkelijk op alles gevist,  (en ook gevangen), van karpers tot aan 

dikke snoekbaars toe.  

 

 

Tijdens deze wedstrijden vertrokken de leden vanaf “Café de Unie” uit Groningen. Dit café zat 

“Uit het archief – deel 1” 



 

 

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. 

Ledenadministratie en contributie  

aan de Noordzijde van de Grote Markt en bestaat tegenwoordig helaas niet meer. Café de Unie 

fungeerde destijds voor de vereniging als belangrijke locatie. In deze tijd fungeerde dit café als be-

langrijke uitvalslocatie voor alle algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Toen 

was het ook volstrekt normaal dat er minimaal 100+ leden bij iedere vergadering aanwezig waren. 

Een tafereel dat we tegenwoordig bij lange niet meer halen.  

 

Wat ook opvalt is het mo-

ment van vertrek, 2:30 uur 

vanaf de “Groote Markt”. 

En dan met zijn allen in 

een autobus naar Oudwou-

de (Fr.). Dat moet een ge-

zellig feest zijn geweest. Ik 

vraag me dan ook af of er 

ook leden zijn geweest die 

even een nachtje hebben 

doorgehaald en zonder 

slaap, maar met de nodige 

borrels op naar Oudwoude 

zijn vertrokken. Wat een 

gezellige visdagen moeten 

dat zijn geweest!  

 

Stel je eens voor dat de 

karperkoppelcompetitie 

2020 begint om 2:30 bij de 

“Groote Griet” in de Drie 

Gezusters en dat de hoofd-

prijs een paar rubberlaar-

zen van de firma Talens is.  

 

Mark Tent – Secretaris  H.C. Sassenhein – 9 April 2020 



 

 

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:  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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Astraat 12 

9718 CR Groningen 

Telefoon: 050-3121893 

E-mail: info@titusblom.nl 

mailto:leden@hcsassenhein.nl

