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In corona tijd  
Het Coronavirus houdt ons in zijn greep en dat zal nog wel een tijd duren. De gevolgen er-

van ondervinden we elke dag en we moeten daar zo verantwoord mogelijk mee omgaan. 

Niets lijkt meer vanzelfsprekend en op veel terreinen moeten we ons aanpassen. Het is al 

haast een jaar geleden dat we onze ledenvergadering hielden in het paviljoen, elkaar daad-

werkelijk konden ontmoeten en de verenigingszaken bespraken, onze jubilarissen de onder-

scheiding op de borst konden spelden en na afloop een drankje deden.  Dat gaat nu niet, 

maar we passen ons aan; de ledenvergadering vindt nu op 25 november digitaal plaats, zie 

de informatie in deze Nieuwsbrief. 

 

De gevolgen van het Coronavirus vallen voor onze vissport naar verhouding nog wel mee. 

Natuurlijk moeten we ons aan de waterkant strikt houden aan de afgekondigde maatregelen 

en richtlijnen, ook omdat zoals Sportvisserij Nederland zegt de komende tijd te kunnen blij-

ven vissen. Laten we daar inderdaad met z’n allen voor zorgen. Vissen is en blijft een ge-

zonde uitlaatklep, zeker in deze tijd! 

Blijf gezond en geniet van en aan het water! 

 

Gerard Wolters 

voorzitter. 
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De afgelopen jaren heeft HC Sassenhein een actief vis-uitzetbeleid gehad, dat zich hoofdzakelijk richtte 

op het onderhouden en waar nodig het uitbreiden van het bestand aan karpers. In het verleden werd er 

een ander uitzetbeleid gevoerd, waarover in dit stukje meer.  Zo trof ik onlangs tijdens het archiveren 

een map met aanvragen voor pootvis aan bij de “Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij” ook 

wel OVB genoemd. Inmiddels bekend als Sportvisserij Nederland. De betreffende aanvraagformulieren 

waren keurig gesorteerd op datum en naar de bestelde soort vis.  

Mijn oog viel toen op het onderstaande inschrijfformulier:  

Middels deze inschrijfformulieren konden toen bestellingen van vis worden gedaan, die op een later mo-

ment werden uitgezet. Destijds was het gebruikelijk veel meer verschillende vissoorten actief uit te zet-

ten. Denk hierbij aan; paling, snoek, snoekbaars, voorn en ook forellen. Maar op het betreffende formu-

lier gaat het om het uitzetten van 800 kilo karpers bestemd voor Sassenhein-Noord en een 

“proefuitzetting” van 150 kilo regenboogforel voor Sassenhein-Zuid. En de woorden proefuitzetting trok-
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“Uit het archief’– Deel II 



 

 

ken mijn aandacht. Want waarom was dit een proefuitzetting? 

Even verderop in de map trof ik de correspondentie aan vanuit HC Sassenhein richting de OVB 

waarin een kort rapport is opgesteld over de conditie en vangsten van de uitgezette forellen op de 

Zuidplas.   

Hierin wordt het volgende vermeldt: “Dat sinds de officiële opening van de Zuidplas op 14 juni 1969” 

514 forellen met een gemiddelde lengte van 35 centimeter zijn gevangen en zijn meegenomen”. Het 

betreffende inschrijfformulier is namelijk het eerste formulier met aanvraag tot visuitzet op de Zuid-

plas!  

Tijdens deze uitzet zijn ongeveer rond de 800 forellen uitgezet, waarvan de vissen die gevangen 

zijn werden gedood voor consumptie. Zo staat er vermeldt: “Ondanks dat de forellen zich gemakke-

lijk liet vangen, waren onze leden wild enthousiast bij het beoefenen van deze sport”.” In september 

van dat jaar zijn de laatste forellen weggevangen waarna er een nieuwe uitzet van circa 300 kilo is 

geweest in oktober van datzelfde jaar. De plas is daarna geruime tijd dicht geweest voor vissers om 

de forellen te laten acclimatiseren.  

Wanneer latere inschrijfformulieren voor de Zuidplas worden geraadpleegd kunnen nog de volgen-

de visuitzettingen met betrekking tot pootsnoekbaars, pootsnoek, voorn, ruisvoorn en graskarper 

worden teruggevonden. De betreffende ordner met inschrijfformulieren gaat tot circa het jaar 1977, 

het vreemde is dat er op geen van deze formulieren wordt geschreven over het uitzetten van kar-

pers op de Zuidplas. Terwijl in de jaren na 1968 wel veelvuldig karpers van diverse rassen zijn uit-

gezet op de Noordplas. Wanneer de eerste uitzet van karpers op de Zuidplas heeft plaatsgevonden 

blijft helaas onduidelijk. Misschien hierover meer in deel 3… ? 

 

 

Mark Tent – Secretaris H.C. Sassenhein 
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Ondanks alle corona perikelen heeft er in 2020 toch een karperkoppelwedstrijd plaats gevonden, met 

schriftelijke toestemming en binnen de regels.  Net als de afgelopen jaren was de inschrijving snel vol en 

deden er 10 koppels mee aan de wedstrijd. Over de wedstrijd in juni kunnen we kort zijn, de vangsten 

waren slecht. Slechts drie koppels wisten in totaal vier vissen te vangen en de verschillen waren klein. 

R. Bottema en M. de Jong gingen met 2 vissen aan de leiding. In de 2e wedstrijd waren de vangsten be-

ter en kwamen er 12 vissen op de mat. De grootste vis werd net als in 2019 gevangen door R. Berkhout 

en hierdoor kreeg hij het jaar gratis lidmaatschap. Tussen plek 1 en 2 was het uiteindelijk erg spannend 

maar debutanten L. van Dam en R. Westers behaalden uiteindelijk net de meeste punten en gingen er 

met de beker en een mooi prijzenpakket vandoor.  

De Tacklebox in Beilen en De Kampeerhal Roden Hengelsport hadden een mooi prijzenpakket samen-

gesteld en wij willen hen via deze weg ook nog enorm bedanken voor de sponsoring. Uiteraard organi-

seren de winnaars volgend jaar de wedstrijd dus via deze weg alvast succes en tot volgend jaar.  

 

Uitslag 2020 
1. Van Dam en Westers  3 vissen  278 punten 

2. Last en Van Smeden  3 vissen  275 punten 

3. Kranenborg en Drent  2 vissen  224 punten 

4. Bottema en De Jong  2 vissen  196 punten 

5. Berkhout en Niewold  2 vissen  193 punten 

6. Vos en Wilkens   1 vis    94 punten 

7. Warmels en Kat   1 vis                92 punten 

8. Bakker en Wiltjer   1 vis     91 punten 

9. Oomkens en Oomkens  1 vis     77 punten 

10. Oldenzeel en Benjamins  –       0 punten 
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Karperkoppel competitie 2020 

De winnaars: L. van Dam en R. Westers  De zwaarste karper (11kg) R. Berkhout  
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Vangsten tijdens KarperKoppel 2020 

 

 

M.Bakker 

K. Warmels 

J.Drent 

Mooie spiegel Liane 

De winnaars: L. van Dam en R. Westers  

J.van Smeden 

M.de Jong 

J.Oomkens 



 

 

Geacht lid,  
 
Namens het bestuur van de Hengelaarsclub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de digitale Algemene 

Ledenvergadering die zal worden gehouden op woensdag 25 november 2020 vanaf 20:00.  

 

Door het Covid-19 virus is het niet mogelijk een fysieke ALV te houden. Daarop hebben wij als 

bestuur besloten een digitale ledenvergadering te organiseren. Middels Microsoft Teams heeft u 

dan ook een uitnodiging ontvangen om aan deze vergadering deel te nemen. Mocht u geen link 

hebben ontvangen en deze alsnog willen kunt u deze aanvragen via info@hcsassenhein.nl.  

 

Onderstaand treft u de agenda aan. Om de digitale vergadering ordelijk te kunnen laten verlopen vra-

gen wij u om de enquête, die via de bijgevoegde link in de email of wanneer wij geen email hebben fy-

siek is meegestuurd, in te vullen. We verzoeken u om dit uiterlijk 11 november aan te leveren, zodat wij 

deze respons kunnen meenemen tijdens de vergadering. Dit geldt ook voor vragen/opmerkingen of het 

doorgeven van extra agendapunten.  

 
Agenda: 
1. Opening 

2. In memoriam 
3. Vaststelling van de agenda 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

  a. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2019 
  b. Rekening en verantwoording over 2019 van de HC Sassenhein 
  c. Rekening en verantwoording over 2019 van de Stichting Sassenhein 

 
5. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2019 

6. Financiën 
  a. Rekening en verantwoording over 2019 van HC Sassenhein met financieel   
 verslag over 2019 en verslag van de kascommissie 

  b. Vaststelling begroting voor 2020 
  c. Vaststelling contributiebedrag 2021 
7. Bestuurssamenstelling 

  a. Bestuurssamenstelling HC Sassenhein en (her)verkiezing bestuursleden 
  b. Raad van Toezicht Stichting Sassenhein 

8. Wijziging gedragsregels  
9. Jubilarissen 
10. W.v.t.t.k  

  a. Karperkoppelcompetitie 2020 
  b. Terugkoppeling voorgaande ledenvergadering 

11.  Rondvraag 
12.  Sluiting 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 25 november 2020 
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Toelichting op de agenda: 

4a. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2019 is bij de vergaderstukken ge-
voegd. 

4b. De rekening en verantwoording over 2019 van de HC Sassenhein is bij de vergaderstukken gevoegd.  

4c. De rekening en verantwoording over 2019 van de Stichting Sassenhein is bij de vergaderstukken ge-
voegd.  

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

6b.  Voorgesteld wordt om de begroting 2020, zoals is opgenomen in de rekening en verantwoording 2019 
vast te stellen. 

6c. Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van het seizoen 2021 niet te verhogen. 

7a. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren; E. Bos, K. Warmels, M. Boer en M. Tent statutair aftre-
dend. De heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor de heren E. Bos, K. Warmels 
(penningmeester), M. Boer en M. Tent (secretaris) voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen.  

De heer E. Bos neemt de portefeuille onderhoud van de heer M. Boer over, de heer M. Boer stelt zich 
verkiesbaar als algemeen bestuurslid.   

Het bestuur verzoekt leden die zich als tegenkandidaat verkiesbaar willen stellen voor de functie dit ui-
terlijk 11 november vóór de vergadering te doen door schriftelijke aanmelding (eventueel per mail) bij de 
secretaris.  

7b. In de Raad van Toezicht van de Stichting Sassenhein heeft de heer Stavenuiter aangegeven terug te 
treden. Het bestuur gaat de komende periode opzoek naar een geschikte kandidaat.  

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

 “Bij personen onder de 12 jaar geldt dat ze uitsluitend met een vaste stok of werphengel op witvis of 
roofvis mogen vissen.” 

 De voorgestelde wijziging zal ter vergadering verder worden toegelicht. 

9.          Aan de huldiging van leden die een jubileum hebben bereikt wordt binnen de digitale mogelijkheden 
aandacht besteed. 

10a.  Verslag van de karperkoppelcompetitie 2020 

10b.  Tijdens de vorige bestuursvergadering van woensdag 27 november 2019 en zijn enkele vragen gesteld 
aan het bestuur. Het bestuur geeft hierop een toelichting.  

 

Het bestuur verzoekt leden die agendapunten ter bespreking willen aandragen deze uiterlijk 11 no-
vember voor de vergadering schriftelijk (mag ook per email info@hcsassenhein.nl) aan de secretaris 
door te geven.  

Wij rekenen dit keer op uw digitale deelname! 

 

Gerard Wolters 

Voorzitter 



 

 

De facturen omtrent de contributie 2021 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 uitgevoerd rond 

eind november. 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.  

Alle leden die tijdig hebben betaald ontvangen voor het einde van het jaar hun documenten weer 

thuis.  

Hierbij 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 2021 is dat afgelopen want dit kost heel veel extra werk en in onze statuten en in artikel 

16 van het huishoudelijk reglement hebben wij hierover richtlijnen afgesproken en die zullen in 2021 

worden gehandhaafd.  

Daarnaast zijn er 6 leden geroyeerd bij de HC Sassenhein in verband met het niet tijdig betalen. 

Wanneer zij ook een vispas hebben zal dit royement tevens worden doorgegeven bij de Hengel-

sportfederatie Groningen/Drenthe.  

 

Nieuwe controleurs 
Afgelopen periode zijn ook Jarik Smit (foto rechts) en Aschwin Bierlee (foto links) toegetreden tot 

onze controleursgroep. Beide heren zijn al weer een aantal jaren op onze plassen aan het vissen 

en vonden het belangrijk om ook een steentje bij te dragen aan onze vereniging. Deze jongens zijn, 

naast dat zij controleur zijn ook met enige regelmaat vissend langs 1 van beide plassen te vinden. 

Door deze twee nieuwe controleurs hebben wij inmiddels een groep van 7 controleurs die, naast de 

verschillende bestuursleden rondom onze wateren actief zijn. Mocht je vragen of andere dingen 

hebben kan je dit uiteraard met onze controleurs bespreken.  
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Vangsten 2020 

Dit jaar ontvingen wij helaas minder vangstfoto’s dan andere jaren. Toch hebben wij ook in de 
zomer op facebook en andere kanalen mooie foto’s voorbij zien komen en hebben wij een 
kleine selectie gemaakt van verschillende type vissen die zijn gevangen. Uiteraard houden wij 

ons aanbevolen voor foto’s van vangsten zodat wij op die manier goed zicht houden op ons 
bestand en de variatie in ons bestand.  
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Vangsten 2020 

Dit jaar ontvingen wij helaas minder vangstfoto’s dan andere jaren. Toch hebben wij ook in de 
zomer op facebook en andere kanalen mooie foto’s voorbij zien komen en hebben wij een 
kleine selectie gemaakt van verschillende type vissen die zijn gevangen. Uiteraard houden wij 

ons aanbevolen voor foto’s van vangsten zodat wij op die manier goed zicht houden op ons 
bestand en de variatie in ons bestand.  

 

 



 

 

Onderhoud afgelopen Zomer 2020 

Een periode van onderhoud die vanaf maart vooral in het teken stond van afval ophalen en opruimen, 

door de vele vissers aan de waterkant was er aanzienlijk meer afval. Ook wordt er nog steeds veel afval 

buiten de containers gevonden, tot zelfs tenten aan toe. Mochten de containers vol zijn neem dan graag 

het afval mee naar huis. 

Buiten het normale onderhoud van grasmaaien en snoeien bij beide plassen is het MTS hok bij de 

Noordplas opnieuw in de verf gezet, het ziet er een stuk netter uit bij aankomst. Het vervangen van de 

boei-delen naar onderhoudsarme boei-delen van het huisje bij de Zuidplas is afgerond en ook hier is het 

houtwerk opnieuw geschilderd.  

Voor het komende seizoen staat het kappen van zieke essen rondom de Zuidplas en voor de Noordplas 

het aanleggen van een stuk nieuwe beschoeiing op het programma.  
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Het MTS hok was aan een goede opknapbeurt toe. Links een foto uit 2019 en rechts het resultaat na schildieren. Het 

duikershuisje staat er ook weer keurig bij (onder) 



 

 

Visstandbeheer. 
Zoals jullie van ons gewend zijn proberen we als bestuur ons best te doen voor onze leden maar uiter-

aard ook voor het welzijn van de diversiteit aan vissoorten wat in onze plassen zwemt. 

Jammer genoeg ontkomen we er niet aan dat er jaarlijks toch een aantal vissen dood gaat en voor juist 

voor de karper proberen we dat te compenseren door om het jaar vis uit te zetten. 

Na een aantal jaren voornamelijk spiegelkarpers te hebben uitgezet hebben we nu besloten om alleen 

schubkarpers te gaan uitzetten. 

We hebben bij onze vaste leverancier Carpfarm 120 kg Franse schubkarpers besteld en deze vissen zul-

len, ten tijde van de uitzetting, 3-4 kg per stuk wegen. 

Als deze vissen dezelfde groei laten zien die de vissen van de eerdere uitzettingen hebben laten zien 

dan biedt dat een mooi perspectief voor de toekomst. 

 

Mvg 

 

Ronald Venema 

Portefeuille visstandbeheer 

 

Hengelsteun 
Halverwege juni hebben wij na aanleiding van de ledenvergadering een hengelsteun geplaatst op de 

Sietze van Dijk-steiger. De steun is dusdanig gepositioneerd dat men gebruik kan maken van het vaste 

bankje op de steiger of de keuze heeft om een eigen stoel rechts van de hengelsteun te plaatsen. Wij 

zullen de mindervalidesteiger achter aan het verharde pad ook gaan voorzien van een hengelsteun.  Wij 

hopen dat de steun naar wens is en staan uiteraard open voor feedback. Veel visplezier! 
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Mededelingen 
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Ledenadministratie en contributie  

Afman, R. 

Baauw, J. 

Bakker, G. 

Bekkers, M. 

Berends, G. 

Bergen, A. van 

Bergen, W. van 

Beuker, A. 

Bierlee, A. 

Bijsma, SH 

Boer, G. 

Bottema, S. 

Bouman, R. 

Bouman, Richard 

Bron, J. 

Bron, Jort 

Brug, R. van der 

Bruggers, M. 

Busscher, M. 

Dalen, D. van 

Dijkstra, n. 

Doddema, P. 

Doddema, R. 

Eenjes, J. 

Elzenga, S. 

Engel, W. 

Goedhart, F. 

Gutman, H. 

Gutman, L. 

Haitsma, T.B. van 

Halma, T. 

Havinga, B. 

Heide, M. van der 

Hoekzema, R. 

Hooimeijer, S. 

Jansen, G.  

Jongsma, J. 

Klopstra, R. 

Kooistra, Y. 

Laan, F. 

Leenes, H. 

Matthezing, V. 

Meems, M. 

Meijer, E. 

Meijndert, R. 

Muller, J. 

Noorman, T. 

Oort, J.J. van 

Ozymkowska, W. 

Piechowiak, MP 

Pieters, R. 

Ritsema, M. 

Schaaf, T. van der 

Schut, A. 

Siertsema, K.S. 

Smit, R. 

Snippe, B. 

Spoelma, R. 

Stuifzand, K. 

Tel, N. 

Veen, e. van der 

Veen, K. van 

Veen, P. van der 

Veen, Q. van 

Veen, W. van 

Velt, R. 

Vlis, J. van der 

Vogelzang, C. 

Westerhof, R. 

Zoet, M. 

 

Uitgescheven leden 

Bekkema, AS 

Besemer, A.--- Geroyeerd 

Breemer, R. van der 

Buist, DK 

Groentjes, T. 

Grundeler, A. 

Heide, L. van der 

Huft, D. 

Huizing, BJ 

Hut, H. 

Ignac, D. 

Jonge, JH de 

Kuiper, S.--- Geroyeerd 

Maters, F. 

Meijer, K.--- Geroyeerd 

Monsma, M. 

Nijboer, A.   

 †  21 september 2020 

Plu, A. 

Pranger, J.G.--- Geroyeerd 

Reininga, S. 

Remijn, NJB  

Schokkenbroek, R. 

Schokkenbroek, Roy 

Sebens, K.A. 

Siepel, M. 

Smit, M. 

Tap, M.--- Geroyeerd 

Terwal, T. 

Veenhuis, M. 

Venema, R.--- Georyeerd 

Voorwinden, S. 

Vroom, W. 

Wijk, A. van der 

Wijk, S. van der 

Wolters, TJ 

Nieuwe leden per 1-5-2020 



 

 

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 

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 Leemakkers 4 

9341 BT Veenhuizen 

Tel: 06-43037287 

 

mailto:leden@hcsassenhein.nl

