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Nog steeds in Coronatijd! 
Het is maar goed dat we onze algemene ledenvergadering die we doorgaans 

rond deze tijd organiseren niet door hebben laten gaan. We zouden door de 

nieuwste Coronamaatregelen opnieuw zijn ingehaald. Gelukkig waren de 

meeste leden die gereageerd hadden op onze peiling er al voorstander van de 

ALV te verplaatsen naar het voorjaar, en dan fysiek in ons vertrouwde pavil-

joen. Laten we maar optimistisch blijven en ervan uitgaan dat het dan lukt! 

Voorlopig zijn de onzekerheden groot. 

 

In deze Nieuwsbrief die vlak voor de feestdagen verschijnt houden we jullie 

zoals gebruikelijk op de hoogte van wat er zoal speelt. We doen als bestuur 

ons best jullie zo goed mogelijk te informeren. Veel respons op de nieuwsbrief 

krijgen we niet, maar we gaan ervan uit dat er bij jullie zeker behoefte aan be-

staat. We houden ons ook aanbevolen als er suggesties zijn voor andere op te 

nemen punten, rubrieken of wat dan ook. Voorlopig gaan we maar op dezelfde 

voet door; eerlijk gezegd veel anders kunnen we op dit moment in verenigings-

verband ook niet. 

 

Het bestuur wenst jullie allemaal fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en 
een voorspoedig 2022 

Gerard Wolters —Voorzitter 
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Tot op de dag vandaag zijn er bepaalde hardnekkige geruchten die de ronde doen, on-

der andere over de aanwezigheid van de meerval op de plassen van Sassenhein. On-

derstaand artikel komt uit de nieuwsbrief van november 1969. Een gerucht dat toen 

dus ook al rondging, en tot op heden naar mijn weten niet is bevestigd of ontkracht…  

 
Mark Tent – Secretaris H.C. Sassenhein  

“Wordt onze Zuidplas door een meerval bewoond?” 

Onze verzameling visgeraamten, koppen van enorme snoeken, en een bek van een 

zaagvis etc. is verreikt met een geprepareerde meerval. (zie hierboven een afbeelding 

van zo’n monster). De Latijnse naam van deze weinig voorkomende waterbewoner 

luidt: “Silurus Glansis”. Ze hangt in het paviljoen Sassenhein met twee stevige touwen 

aan de hanenbalken. Toen het monster in de Westeinderplassen (Z.H.) door een zeke-

re heer Vogel gevangen werd woog ze 60 pond. Door bemiddeling van ons oud lid 

Theo Rijkens is ze aan Hengelclub Groningen in bruikleen afgestaan. Jammer dat de-

ze uiterst bekwame voornvisser geen lid meer van H.C.G. is. Hij was indertijd een van 

de topvissers in de hoogste regionen der wedstrijdhengelaars. De nieuwe bepalingen 

in onze statuten luidt: “Nieuwe leden mogen geen lid zijn van een andere visclub.” Daar 

hij lid is van wel een half dozijn hengelclubs, is het uitgesloten dat hij weer als lid kan 

worden ingeschreven. Wanneer men over zijn fantastische vangsten hoort vertellen en 

men zijn collectie trofeeën (wel 75 stuks) bewondert, huivert de veteraan nu al bij de 

gedachte, dat hij eens lid van onze veteranenclub wordt. Wij waren dan nergens meer. 

Maar we dwalen van ons onderwerp: “De Meerval” af. 

  

Ondanks de mooie naam “Siluris Glanis” is het een lelijk monster en door zijn plompe 

lichaamsbouw en zijn blauwzwarte e, maar vooral door zijn boos ontziende kop met 

opstaande snorharen. Een opmerkzame visser zei bij het aanschouwen van de neer-

val: “Harregat wat een rotkop heeft die knaap.” Onze weekvinnige roofvis maakt ons 

sterk de indruk dat zij alles wat in haar nabijheid komt, zonder moeite naar binnen 

slokt. Het varken onder de vissen. Alle rivier- en meerbewoners die bij haar in de buurt 

komen zijn in levensgevaar. In Joegoslaviër komen exemplaren voor van 200 pond en 

deze worden gevangen…. schrik niet lezeressen…. met biggen. Een hap en weg is het 

biggetje. U zult vragen:” Waarom deze beschrijving van deze lelijke roofvis? “Wij vissen 

niet in Joegoslavië maar in een Groninger-plas” Ja, maar door deze geprepareerd 

meerval duiken er weer geruchten op dat er in de Zuidplas zo’n veelvraat woont. 

Schamper zullen nuchtere hengelaars opmerken: “Dus Groningen wordt een tweede 

Schotland met zijn monster van Lochness, kom nou!!” Leest u verder a.u.b.  
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“Uit het archief’– Deel IV—”Geruchten” 
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“Uit het archief’– Deel III (vervolg) 

Vroeger was de Zuidplas het eigendom van ons lid de heer Zijlstra; men noemde deze 

visrijke plas dan ook: de Zijlstra-plas. Zijn zoon heeft in deze ven eens een joekel van 

een karper gevangen. Hij woog 30 pond. In die dagen ging het verhaal dat er in deze 

plas een vreemdsoortige vis leefde, men meende dat het een meerval was. Een en-

thousiast lid van onze hengelclub wilde de jacht op deze gesignaleerde veelvraat ma-

ken. Hij schafte zich een roeiboot aan en plaatste daarop een ingenieus gebouwde ta-

kel. Door fietstrappers in beweging te brengen kon hij de reuzenhaak met een flink stuk 

spek eraan ophalen. Men lachte om deze fantast, met andere woorden men manifes-

teerde daarmee dat men niet in een meerval geloofde.  

 

De heer Zijlstra heeft mij enkele verhalen verteld die zeer merkwaardig waren.  

 

1. Boer Hendriks, die bij de plas woonde, heeft op een keer een lang zwart ding 
boven het water zien uitsteken en weer plotseling zien verdwijnen. Het maak-
te op hem de indruk van “een lange zwarte kachelpiepe” met een kop erop. 
De lange zwarte kachelpiep kan het lichaam van een meerval geweest zijn, 
want zijn lang, plomp blauwzwart achterlijf toont veel overeenkomsten met 
een kachelpijp. Nu zou u kunnen opmerken: “Een fantasietje”. Maar u zal het 
met mij eens zijn dat een nuchter Groninger boer geen te veel aan fantasie 
heeft.  

2. Enkele betrouwbare hengelaars die veel op deze plas visten hebben even-
eens een reusachtige vis gezien. Een ervan wou na de ontmoeting met dit 
huiveringwekkende exemplaar nooit meer op deze plas vissen, hij was van 
deze lugubere verschijning bang geworden.   

3. De vroegere eigenaar van de plas zei het volgende tegen mij: “Ik weet niet of 
er op’t ogenblik na de zandzuigerij nog een monstervis in de plas leeft, maar 
ik durf na alles wat ik gezien heb en wat betrouwbare personen mij hebben 
medegedeeld, gerust beweren dat er al een 20 jaar geleden een ongelofelijk 
grote waterbewoner in de plas leefde!” Wij kennen de heer Zijlstra Jr. als een 
nuchtere Groninger, die er zomaar niet iets op los fantaseert en geloven hem 
derhalve onvoorwaardelijk.  

 
Alles heel interessant zult u zeggen, maar meteen zult u vragen: “Zit er op het ogenblik 

weer een monster van een vis in?”  Hier volgen enige authentieke gegevens van 

ervaren hengelaars op groot wild:  

 

A. De all-round-karper, brasem-, voorn- en snoekbaars-visser Tinga beweert 
met stelligheid het volgende: “Ik heb met een baars als aas heel vreemd tuk 
gehad. Het was “hap” en mijn dobber verdween en mijn rail liep heel snel af. 
Eerst ging de gulzigaard recht voor mij uit en toen rechts; daarna naar links 
en hoe ik ook trok, het stoorde zich nergens aan. Het was geen snoek en ook 
geen snoekbaars, want uit ervaring weet ik heus wel wat een snoek- en 
snoekbaarsbeet is. Toen mijn rail was afgerold (100 meter) knapte het nylon 
als garen.  
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“Uit het archief’– Deel III (vervolg) 

B. Een onzer leden, van origine Hongaar, viste op dezelfde diepe plaats als Tin-
ga en verspeelde eveneens 100 meter nylon (45/100

e
). Ook hij kon op geen 

enkele manier iets aan de richting van de vluchtende monstervis veranderen. 
Ook bij hem knapte het dikke nylon als garen. Dit kan natuurlijk een reuzen 
snoek zijn geweest maar volgens deze snoekvissers was het beslist geen 
snoekbeet.   

 
U merkt wel dat de opgezette meerval, die hoog en droog aan de hanenbalken van het 

paviljoen hangt, de gemoederen van serieuze en enthousiaste vissers op groot wild da-

nig in beweging heeft gebracht. Jammer dat ze in de rest van het seizoen ‘69-’70 niet 

meer op het monster mogen vissen, want de Zuidplas is zoals u heeft kunnen lezen 

thans gesloten.  

P.S. Voor de winteropslag van de meerval is reeds gezorgd. Op vrijdag 17 oktober zijn 

er 1500 maatse zilverkleurige forellen ingepoot.  

 
Geschreven door: P.  
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Onderhoud zomer  

Vaste container plaatsen zijn gemaakt rondom de plassen, met een betonnen vloer proberen 
wij ongedierte weg te houden van de containers. Zo is dit nu gerealiseerd bij lange steiger en 
achter op het schiereiland op de Noordplas, en vooraan bij het hek op Zuidplas. Afgelopen 
periode werd er nog steeds veel afval buiten de containers gevonden, tot zelfs een mobiel 
toilet aan toe. Mochten de containers vol zijn neem dan het afval mee naar huis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de lange kant zijn de oude steigerpalen die 

nog in het water stonden verwijderd, dit waren 

de palen van de steiger die 10 jaar geleden is 

verwijderd. 
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Onderhoud zomer  (vervolg) 

Tijdens inspectie dit voorjaar werd er ook een gezonken boot gevonden op de Noordplas, 

deze werd zichtbaar door het heldere water. Deze gezonken boot is uit het water gehaald, 

deze lag vlak bij de stek ‘de betonplaat’ en heeft als naamplaat 27. Heeft wellicht iemand 

meer informatie over deze boot? 
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Onderhoud zomer  (vervolg) 

 

De eerste stek aan de lange kant is voorzien van nieuwe beschoeiing en weer met grond 
opgevuld. Ook is hier een nieuwe steiger gebouwd waarbij de foto’s hieronder het resul-
taat mooi weer geven. 
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Onderhoud zomer  (vervolg) 

De steiger van de stek ‘lange steiger’ is verstevigd door middel van een extra ligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Zuidplas bestond het onderhoud vooral uit het kappen van bomen, meerder zieken 
bomen langs de noordkant en voor bij de parkeerplaats en is de wilg in de wierhoek ge-
kapt en de steiger weer gerepareerd. De boom ligt nog in het water maar de stek is nog 
steeds bevisbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Waar het zomerseizoen vooral bestaat uit maaien en 

afval opruimen zal er komende periode verder worden 

gegaan met het verwijderen van bomen op de Zuid-

plas en snoei en beschoeiing werkzaamheden op de 

Noodplas. 

 

Erik Bos — Portefeuille Onderhoud 

 

 



 

 

Dit jaar zijn de plassen van Sassenhein weer druk bezocht. In de vakantieperiodes waren bezoe-

kersaantallen bijvoorbeeld rondom de Noordplas tussen de 10 en 18 vissers geen uitzondering. 

Het is goed om te merken dat een groot deel van de vissers zich netjes hebben gedragen en het 

beste voor hebben met vis, omgeving en natuur.  
Dit jaar hebben wij Richard Berkhout toegevoegd aan de groep controleurs en in gezamenlijkheid 
hebben wij 273 rondes gelopen. 

 
Overtredingen 
Ondanks dat wij zeer duidelijke borden hebben geplaatst rondom de plassen en daarnaast online 

uitgebreide huisregels hebben staan, moesten wij helaas meerdere keren acteren op overtredin-

gen. 

Auto’s op de niet-nachtviskant aan de Noordplas, geen consent of vergunning in het bezit, voerbo-

ten op de Noordplas en een derde hengel zijn voorbeelden van overtredingen die wij hebben moe-

ten constateren. De ernst van de situatie is bepalend voor de strafmaat, denk aan een waarschu-

wing tot aan je spullen inpakken en vertrekken. 

Wij vragen onze leden en bezoekers respectvol om te gaan met de plas, haar vissen en de omge-
ving door onze logisch opgestelde huisregels te volgen. Gezamenlijk moeten wij ervoor zorgen dat 
we nog in lengte van jaren plezier kunnen hebben van onze visplassen. 

 

Visveiligheid 
Dit jaar wil ik extra stilstaan bij visveiligheid. Tegenwoordig is er ontzettend veel informatie online te 
vinden over visveilige systemen en het zo veilig mogelijk behandelen van vissen, denk aan carp-
care, onthaakmatten, goede grote landingsnetten en visveilige montages. Tot onze verbazing tref-
fen wij soms de meest onveilige montages aan en dit kan de vis ontzettend schaden. Wij willen 
graag de vissen zo goed mogelijk behandelen en vragen u  dan ook goed na te denken over de 
systemen die u gebruikt.  Een goede montage laat uw onderlijn loskomen van leader en lood tij-
dens een lijnbreuk. Raadpleeg het internet, YouTube, vraag in uw hengelsportzaak of vraag een 
controleur om advies. Laten we gezamenlijk de vissen in goede conditie houden!  
 

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 onderne-
men of personen hier op een later moment op aanspreken. 
 

Erwin Pietersen — Portefeuille Controle 
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Verslag controleursgroep 

about:blank
about:blank
about:blank
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Karperkoppel wedstrijd 

Half september vond deel 2 van onze karperkoppelwedstrijd plaats. Na het warme weer van 

de week ervoor en de matige vangsten zou de op hand zijnde weersverandering mogelijk 

zorgen voor goede vangsten en een spannende strijd. Niets was minder waar en goede 

vangsten kwamen er helaas niet maar spannend was het wel tot het laatste moment. Slechts 

vier vissen werd er in totaal gevangen (de vorige wedstrijd nog 19) en hierdoor veranderde er 

in de top 3 niets. Martin en Bernd wisten hun leidende positie te behouden. 

Wel was opvallend dat er 3 vissen van 12.6 kg werden gevangen gedurende de 2 wedstrijden 

maar Sander ging er uiteindelijk met de beker en een gratis lidmaatschap vandoor.  

 

Na afloop was er de prijsuitreiking met prijzen mogelijk gemaakt door sponsor Titus Blom uit 

Groningen en was er nog tijd voor een hapje en drankje. Via deze weg willen wij de organisa-

toren Lianne en Ronald enorm bedanken en de deelnemers voor hun inzet en tot volgend 

jaar. 

  

1. Martin en Bernd  5 vissen 

2. Lammert en Mart  4 vissen 

3. Koen en Sander  4 vissen  

4. Ruben en Mark  4 vissen 

5. Kees en Mike  3 vissen 

6. Axel en Jeroen 2 vissen 

7. Lianne en Ronald 1 vis 

8. Martin en Ron - 

    Ardon en Anjo - 

    Jacob en Sylvester - 



 

 

 

Contributie 2022 via Clubcollect 
De inning van de contributie 2022 is begonnen en bij deze een oproep aan iedereen om de con-
tributie tijdig te voldoen zodat iedereen de documenten weer op tijd in huis heeft. 
Dit jaar gaat de contributie inning via Clubcollect. Hierover heeft ook in een eerdere nieuwsbrief 
informatie gestaan en hebben wij in een email ook nog aandacht aan besteed. Iedereen krijgt 
bericht en kan zelf zijn of haar contributie overmaken, ook de leden die normaliter via de automa-
tische incasso betaalden en eventueel persoonlijke gegevens wijzigingen zodat alles up to date 
blijft. Uiteindelijk scheelt dit de vereniging een hoop werk en onnodige kosten. Mocht je vragen 
hebben, kan je ons natuurlijk altijd bellen op 0629919008.   
 

Emailadressen 
Uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering worden desgewenst nog altijd per post ver-
zonden 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 daar-
om 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. Ui-
teraard kan je ook onze website of facebookpagina in de gaten houden. 
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Ledenadministratie en contributie  
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Ledenadministratie en contributie (vervolg) 

Ab, B. 
Borchers, S. 
Bronts, M. 
Deiman, M. 
Derksen, M. 
Diekmeijer, R. 
Dogger, H, 
Driel, M. van 
Fokkema, L. 
Heikamp, S. 
Hoekstra, J. 
Huisman, R. 
Jansen, S. 
Jong, J. de 
Khalefa, Y. 
Knol, J. 
Krebs, J. 
Meijer, R. 
Nuis, J. 
Nuis, C. 
Nuis, N. 
Ousema, H. 
Ousema, R. 
Poppenk, S. 
Pruim, M. 
Reininga, S. 
Rijcken, V. 
Rispens, M. 
Schenkel, H. 
Schepel, D. 
Schuit, C. 
Struis, F. 
Steeman, F. 
Stoop, M. 
Stuut, D. 
Veenstra, J. 
Veldman, N. 
Visser, J. 
Vries, T. de 
Walvius, M. 
Warmels, R. 
Williams, C. 
Wolff, D. 
Wolff, M. 
Wolters, H. 
Zuidema, H. 
Zuidema, M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgeschreven leden per 1-1-2022 
Bierlee, R.H. 
Boer, E. 
Bolman, W.F.H. 
Breda, M. van 
Bronst, M. 
Bulthuis, R. 
Eck, W. van 
Ganesh, R. 
Gutman, L. 
Hazenberg, H. 
Heddema, J.R. 
Heide, M. van der (geroyeerd) 
Jansen, S. 
Klooster, R. 
Konings, D.J. (geroyeerd) 
Lanjouw, J. 
Meijer, E. 
Niemeijer, D. 
Overvest, M. van 
Reininga, S. 
Ritsema, W. 
Schippers, G. 
Schippers, M. 
Schuit, C. 
Spang, M. 
Sprongsen, R. van 
Sprongsen, M. van 
Steeman, F. 
Stoepker, K. 
Terpstra, E. (geroyeerd) 
Uiterwijk, T. 
Veen, W. van 
Veen, Q. van 
Veenstra, J. (geroyeerd) 
Verheugen, G. 
Vogel, H. 
Vos, M. 
Wolff, D. 
Wolters, J.A. 
Woonings, D. 

 

Nieuwe leden per 1-4-2021 



 

 

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:   Erik Bos, 

     onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Ronald Venema 

Portefeuille Controle:   Erwin Pietersen  

Algemeen:    Martin Boer 

 

S.O.C. 

Voorzitter:  Sander Kat 

 

Kascommissie  

T. Vintges   

J. Haaksma  

 

Redactie Nieuwsbrief  

Jasper van Smeden  

info@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 
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