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Nieuwsbrief
HC Sassenhein
Voorjaar in coronatijd
Je kunt er geen peil op trekken dit voorjaar. De ene keer zit je bijna in korte broek achter je
hengels, de andere keer trotseren alleen onze diehards regen, hagel of sneeuw om maar
aan de eerste vangsten te komen. Het is hollen of stilstaan en april doet wat ie wil, zo heet
het in de volksmond. Eén ding staat wel vast: Corona of niet, de natuur gaat z’n onverstoorbare gang, alles loopt uit en het is weer een genot om aan de waterkant te zijn. Jammer dat
door de avondklok het nachtvissen er nog niet in zit. Vele leden kijken er naar uit en de
nachtuitrusting ligt al weken klaar. Maar het zit er helaas nog niet in. Er gloort wel licht aan
het eind van de tunnel, maar die tunnel lijkt nog wel erg lang. We hebben als bestuur zeker
begrip voor het ongeduld maar we moeten ons met elkaar aan de wettelijke regels houden,
ook op onze plassen.
Bij alle onzekerheden staat in ieder geval nog iets anders vast: onze voorjaars Nieuwsbrief
ligt weer in de digitale brievenbus. We doen ons best om jullie op die manier op de hoogte te
houden van wat er speelt. Vele zaken gaan toch ongemerkt door, zoals de nieuwe visuitzet,
het kalken en ga zo maar door. Door de omstandigheden hebben we nauwelijks onderhoudsdagen met vrijwilligers kunnen houden, maar we zijn als bestuur al weer bezig met het
opstellen van een nieuw meerjaren onderhoudsplan waarvoor we straks hopelijk ook weer
subsidie kunnen krijgen. Als mensen hierover ideeën hebben horen we die uiteraard graag.
Maar voor nu eerst veel leesplezier en bovenal ook fijne momenten en goede vangsten op
Noord of op Zuid!
Gerard Wolters — Voorzitter

In memoriam – Sietze van Dijk
Ons heeft het droevige bericht bereikt dat op 9 april jongstleden Sietze van Dijk is overleden.
Sietze van Dijk was lid van onze vereniging sinds 1959, en is hiermee een bekend gezicht van onze
vereniging. Sietze is jarenlang actief geweest binnen onze club, naast lid van de schorsings- en
ontzettingscommisie is Sietze jarenlang voorzitter geweest van de veteranen. Verder is Sietze altijd
betrokken geweest bij het onderhoud van de terreinen van de HC Sassenhein. Als echte verenigingsman is hij hiermee vele zaterdagen in de weer geweest. In 2019 was Sietze 60 jaar lid van onze vereniging. Ter ere van dit jubileum heeft het bestuur toen voor zijn verdiensten een plaquette
onthuld op de eerste steiger van de Noordplas, die sindsdien de “Sietze van Dijk-steiger” heet.
Namens het bestuur en alle leden van HC Sassenhein condoleren we zijn familie en vrienden en
wensen we hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

“Sietze van Dijk tijdens de ontvangst van zijn gouden speldje ter ere van zijn 60-jarig jubileum, met penningmeester Koen Warmels.”
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“Uit het archief’– Deel III
De afgelopen periode is er qua archivering van de vereniging een mooie inhaalslag gemaakt. Er is schriftelijk akkoord gekregen van de Groninger Archieven voor opname van in
ieder geval het oudste gedeelte van het archief. Met dit akkoord zijn ook de kaders van het
op te nemen inventaris duidelijk geworden. De komende periode wordt dit inventaris langzaam verder uitgewerkt. Waarna een uiteindelijke overdracht kan plaats vinden.
Onlangs is er ook een doos aangebroken met foto’s en negatieven. Deze foto’s zijn door
de loop der jaren aangeleverd door verschillende leden. Deze “privé”-foto’s geven een
prachtige inkijk in de geschiedenis van de vereniging! Er zijn bijvoorbeeld foto’s aangeleverd over de aanleg, en de uiteindelijk opening van de Zuidplas. Onderhoud en aanleg van
de steigers op de Noordplas. Diverse afnettingen en statiefoto’s van het toenmalige bestuur. Sommige foto’s zijn in goede kwaliteit en anderen zijn helaas van mindere kwaliteit.
Daarnaast is bij sommige foto’s een bijschrift aanwezig en helaas ontbreekt van sommige
foto’s een toelichting. Ik heb een korte selectie gemaakt van de meest sprekende foto’s,
waaronder enkele resultaten van een afvissing in 1964. Helaas is door het inscannen van
de foto’s de kwaliteit iets minder goed geworden.
Alle foto’s uit deze doos worden in ieder geval gedigitaliseerd en komen dan uiteraard voor
iedereen beschikbaar. De komende periode zal ik mij hiervoor inzetten.
Mark Tent – Secretaris HC Sassenhein

“Augustus 1934 – Bezoek aan Sassenhein door een gezelschap hengelaars.”
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“Uit het archief’– Deel III (vervolg)
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Terugblik ALV 25 november 2020 en de ALV in 2021
De afgelopen ALV is een bijzondere vergadering geweest voor de vereniging. Doordat we niet in
de gelegenheid waren een fysieke bijeenkomst te organiseren hebben we als vereniging noodgedwongen een digitale algemene ledenvergadering moeten organiseren. Dit hebben we uiteindelijk
gedaan middels Microsoft-Teams. Als bestuur hebben we hier ontzettend veel tijd en moeite in
moeten steken. Want hoe organiseer je een digitale vergadering voor ruim 450 leden? Om iedereen te kunnen betrekken bij de vergadering hebben we vooraf een vragenlijst verstuurd, hierop is
een redelijke respons naar voren gekomen. 38 leden hebben deze lijst ingevuld. Helaas zijn op de
uiteindelijke Teams-vergadering slechts een handvol leden aanwezig geweest. Dit is natuurlijk erg
jammer, aangezien we op hogere opkomst hadden gehoopt, en er een hoop tijd en energie in hebben moeten steken. Daarnaast is het jammer omdat we meer leden bij de vereniging willen betrekken.
Als bestuur heeft ons dit doen besluiten om in het voorjaar van 2021 geen ALV te houden. En om
onze pijlen te richten op een fysieke ALV in het najaar van 2021. Uiteraard zijn er wel zaken binnen
de vereniging waarover we jullie even kort willen bijpraten.
Afgelopen jaar heeft Ben Stavenuiter aangegeven terug te treden uit zijn functie bij de Raad van
Toezicht van Stichting Sassenhein. We bedanken Ben voor zijn inzet en zijn kritische blik op zaken. Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting een nieuwe kandidaat gevonden. Deze kandidaat
wordt voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2021.
Daarnaast zijn er tijdens de rondvraag enkele vragen gesteld door de heer H. Korthuis over het
voor voeren en de effecten hiervan op de waterkwaliteit. Ook hier hebben we inmiddels als vereniging diverse partijen voor benaderd en onderzoeken geraadpleegd. Ook hier komt het bestuur met
een reactie op tijdens de ALV in het najaar.
We hopen jullie allemaal te kunnen begroeten tijdens de najaars-ALV van dit jaar. Iedereen alvast
een fijne zomer gewenst en een goede vangst!
Mark Tent – Secretaris HC Sassenhein.
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Vangsten voorjaar 2021
Sinds lange tijd kon er deze winter op de noordplas weer worden geschaatst en eind februari
was het ijs weg en kon er ook weer worden gevist. Helaas was toen ook de avondklok ingevoerd waardoor nachtvissen nog niet mogelijk was. Desondanks werden er in de eerste weken van het jaar al weer mooie vangsten geboekt. Ook werden er al enkele in januari uitgezette vissen gevangen.
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Vissstandbeheer
Net als andere jaren probeert het bestuur en zijn steeds groter wordende groep vrijwilligers 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. Helaas gaat er jaarlijks een bepaald percentage van onze vissen dood en om dit o.a. te compenseren zetten we om het jaar vis uit
in onze beide plassen.
30 januari jl. hebben we in samenwerking met onze leverancier Carpfarm 120 kg Franse
karper in de plassen uitgezet. Het betrof vissen van rond de 324 kg wat resulteerde in 34
stuks voor de noordplas en 10 stuks voor de zuidplas.
Daar wij de afgelopen jaren merendeels spiegelkarpers hebben uitgezet vonden we dat het wel weer
eens tijd werd voor een aanvulling van schubkarper in
onze prachtige plassen.

Op het moment dat deze nieuwsbrief bij iedereen in de mail verschijnt zullen we ook weer
het jaarlijkse “kalken” waarschijnlijk hebben uitgevoerd. Net als andere jaren hebben we
nu 4 ton coccolietenkrijt uiterst professioneel verdeeld over bepaalde zones van de noordplas. Het kalken van de afgelopen jaren laat hele duidelijke positieve resultaten zien. Op
sommige plekken is de sliblaag zelfs geheel verdwenen. Voor dit jaar hebben we een andere leverancier gevonden, Aquacultuur uit België. Zij leveren ECOSAN krijt, een merk dat
in België en Nederland veel gebruikt wordt door visverenigingen en/of eigenaren van vijvers.
Hopelijk tot ziens aan de waterkant, blijf vooral gezond en denk een beetje om elkaar.
Ronald Venema — Portefeuille Visstandbeheer
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Onderhoud winter
Met een prachtig decor van een bevroren Noordplas en massa schaatsers is er rondom de
gehele Noordplas gesnoeid langs de kanten om alle stekken weer goed bevisbaar te maken.
Hierbij hebben we ook een groot aantal onderlijnen, lood en lijn uit de takken kunnen halen.
Buiten deze koude week om was afgelopen periode vooral nat en hebben we meerdere momenten stevige wind tot zelfs storm gehad. Hierdoor zijn er nog meer bomen omgewaaid dan
degene die door ons al reeds gekapt waren op de Zuidplas. Dit waren allemaal zieke essen
die de komende tijd opgeruimd zullen worden.

In Maart zijn de knotwilgen die vooraan staan bij de Noordplas geknot en zijn er snippers gestrooid op het eerste gedeelte van het pad en bij de lange steiger.
Zodra de grond minder nat is en we met machines over de paden kunnen rijden zal de beschoeiing op de Noordplas (lange kant) geplaatst worden en zullen op de Zuidplas zieke essen gekapt worden.
Erik Bos — Portefeuille Onderhoud

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.

Verslag controleursgroep
In 2020 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Bestuurslid Erwin Pietersen heeft de
portefeuille Controle en SOC overgenomen van bestuurslid Erik Bos. Tot de groep controleurs zijn
twee nieuwe controleurs toegetreden, Jarik Smit en Aschwin Bierlee. Er is nu een groep van 7 controleurs die, naast de verschillende bestuursleden actief zijn rondom onze wateren.
In 2020 zijn er 270 geregistreerde rondes gelopen verdeeld over de Noord- en Zuidplas. Naast deze rondes zijn de controleurs en bestuursleden met regelmaat ook zelf aan de waterkant te vinden.

Overtredingen

Het is fijn om te constateren dat de meeste vissers zich netjes aan de regels houden en het beste
voor hebben met onze plassen en de vissen die er zwemmen. Helaas moeten wij net als elk jaar
ook constateren dat er personen zijn die wel, al dan niet moedwillig, overtredingen begaan. Auto´s
rijdend op de niet-nachtviskant aan de Noordplas, voerboten op de Noordplas, geen onthaakmat in
het bezit, geen consent of vergunning aanwezig en te veel hengels aan de waterkant zijn voorbeelden van zaken die wij tegenkomen. De controleurs passen maatwerk toe afhankelijk van de situatie en registeren wat er misgaat. Dit jaar hebben wij meerdere personen hun spullen laten inpakken
en weggestuurd en zullen in 2021 ook adequaat handelen om het visplezier voor eenieder te kunnen behouden.
Het is van belang dat wij er met elkaar voor zorgen dat er nog jaren met plezier gevist kan worden
aan onze mooie plassen. Onze gedragscode is online in te zien en daarnaast hebben wij nieuwe
borden bij de Noord- en Zuidplas met highlight uit deze gedragscode.

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. Wc-papier dien je op te ruimen of te begraven.

S.O.C.

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

Verandering in de gedragsregels

Jongeren onder de 12 jaar mogen enkel met een roofvishengel of vaste stok vissen. Meerdere malen hebben wij geconstateerd dat een volwassen iemand gebruik maakt van de aanwezigheid van
kinderen om zodoende zelf met meer hengels te kunnen vissen.

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 penningmeester@hcsassenhein.nl of info@hcsassenhein.nl. Op die manier kunnen wij of direct actie ondernemen of personen hier op een later moment op aanspreken.
Erwin Pietersen — Portefeuille Controle
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Informatieborden Noord– en Zuidpas

Na aanleiding van recente wijzigingen in gedragsregels en de constatering van diverse overtredingen heeft het bestuur van de vereniging nieuwe informatieborden laten plaatsen op de
terreinen van de Noord- en Zuidplas. De oude borden waren inmiddels ook aan vervanging
toe.
Op de Noordplas is één informatiebord geplaatst ter hoogte van het botenhuisje en één bord
bij het MTS-gebouw. Daarnaast is één bord geplaats op het parkeerterrein bij de Zuidplas.
Op deze borden staat algemene informatie aangegeven, en zijn de gebieden aangegeven
waar gevist mag worden en welke gedragsregels specifiek op bepaalde stukken van toepassing zijn.
Daarnaast staan er op de borden QR-codes gedrukt. Door de QR-codes te scannen kunnen
de gedragsregels nagelezen worden of kan er een consent gekocht worden. Speciale dank
gaat uit naar Collin Velthuis voor het ontwerp en plaatsen van deze borden.
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Ledenadministratie en contributie
Contributie 2021

In oktober 2020 zijn facturen gestuurd naar de leden die geen gebruik maken van de automatische incasso en in januari 2020 en in maart 2021 is een herinnering gestuurd. Desondanks zijn
er toch een aantal leden die de contributie tot op heden niet hebben voldaan. Deze leden krijgen
in mei nog 1 maal de kans om de contributie 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:
H. Boer, R. Boer, J. C. de Boer, J. Veenstra, H.W. Schults, E. Terpstra, M. Barszcz, W. Ozymkowska, R. Velt.
Eind november 2020 is de automatische incasso uitgevoerd, echter zijn er een aantal leden bij
wie de automatische 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 herinnering wordt gestuurd maar dat de factuur daarna uit handen
wordt gegeven. Voorkom dus problemen en betaal alsnog.:
M. van der Heide, M. Vos, D.J. Konings, A.F. Konings.

Contributie 2022 via Clubcollect

Voor de contributie 2022 maken wij gebruik van Clubcollect. Deze partij maakt het de penningmeester mogelijk om eenvoudiger de contributie te innen en daarnaast kunnen de leden zelf bepalen hoe de contributie wordt betaald. Diverse (sport)verenigingen en organisaties maken hier
gebruik van, bijvoorbeeld Sportvisserij Nederland en dit loopt naar alle tevredenheid.
Je krijgt hiervan rond oktober een email met het verzoek de contributie 2022 te betalen. Mocht er
geen email bij ons bekend zijn ontvang je een sms en in sommige gevallen een gewone factuur.
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. Met inschakeling van Clubcollect stoppen
wij met deze coulance, onder andere omdat 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,- inschrijfgeld 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.
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Ledenadministratie en contributie (vervolg)
Nieuwe leden t/m 1-4-2021
Aalders, HR
Bansberg, J.
Bregonje, D.
Bregonje, N.
Brinks, RL
Coopman, N.
Cruiming, Y.
Dekker, J.
Drent, Julija
Drent, Ramon
Drenth, KGJ
Drijfhout, J.
Eissens, H.
Hermse, A.
Heuvel, RP van den
Hoving, J.
Jonge, T. de
Miranda, A.
Oolbekkink, W.
Pranger, M.
Prins, H.
Slik, A.
Slik, Arjen
Smit, Johan
Spieker, G.
Tiggelaar, E.
Valen, M. van
Vijver, D.
Vogel, H.
Vunderink, C.
Zaour, A.
Zijlstra, A.
Zonderman, H.
Uitgescheven leden
-
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Ondersteunende partijen

Astraat 12
9718 CR Groningen
Telefoon: 050-3121893
E-mail: info@titusblom.nl

Hoofdweg 184
9765 CJ Paterswolde
Tel: 050 - 3081000
Email: info@hengelsportmekka.
nl
www.hengelsportwereld.eu

Leemakkers 4
9341 BT Veenhuizen
Tel: 06-43037287

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Gerard Wolters
Sander Kat
Mark Tent
info@hcsassenhein.nl
Koen Warmels,
penningmeester@hcsassenhein.nl

Overige bestuursleden:
Portefeuille Ledenadministratie:

Portefeuille Onderhoud:
Portefeuille Visstandbeheer:
Portefeuille Controle:
Algemeen:

Koen Warmels
leden@hcsassenhein.nl
Erik Bos,
onderhoud@hcsassenhein.nl
Ronald Venema
Erwin Pietersen
Martin Boer

S.O.C.
Voorzitter:

Sander Kat

Kascommissie
T. Vintges
J. Haaksma
Redactie Nieuwsbrief
Jasper van Smeden
info@hcsassenhein.nl

Contact gegevens HC Sassenhein
Postadres:
Postbus 39
9750 AA Haren
KvK nr.: 40023673

Ledenadministratie:
Postbus 39
9750 AA Haren
leden@hcsassenhein.nl

Redactie clubblad:
Postbus 39
9750 AA Haren
info@hcsassenhein.nl

Telefonisch bereikbaar op
06-29919008
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