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“Een voorjaar niet zonder problemen!” 

 

Hierbij weer een nieuwe Nieuwsbrief met informatie over wat er speelt binnen onze 

vereniging. Daarnaast hebben jullie in de mail de uitnodiging ontvangen voor de Al-

gemene ledenvergadering die eindelijk weer fysiek kan plaatsvinden, weliswaar niet 

in het vertrouwde paviljoen Sassenhein maar in het Gorechthuis in Haren dit keer, en 

wel op 11 mei aanstaande. 

 

Nu de Corona perikelen zo’n beetje voorbij zijn, dachten we dat we in wat rustiger 

vaarwater terecht zouden komen. Helaas hebben we echter dit voorjaar te maken 

gekregen met een overmaat aan vissterfte op de Noordplas. Zoals ook op andere 

plekken in het land. We vonden het als bestuur belangrijk genoeg om jullie daarvan 

in een aparte email op de hoogte te stellen. Jullie hebben daarin al kunnen lezen dat 

we er druk mee bezig zijn om de oorzaak te achterhalen en de gevolgen ervan te be-

strijden. Op de ledenvergadering hopen we daarover meer te kunnen zeggen. Ik zou 

dan ook willen zeggen: alle reden om naar de ALV te komen, er zijn genoeg belang-

rijke zaken te bespreken. 

 

Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief en hopelijk tot de 11e mei! 

 

Gerard Wolters  

voorzitter 

mei 
Jaargang: 2022 
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Karpersterfte Noordplas  
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Beste visser, 
  
Helaas zijn wij het jaar niet zo goed begonnen en is er op de noordplas sprake van vissterfte onder de karpers 
en hierover willen wij je graag informeren. 
  
Huidige stand van zaken 
Van een “normale” sterfte is sprake wanneer er op jaarbasis tussen de 5% en 10% van het bestand komt te 
overlijden, op de noordplas zou dit betekenen maximaal 45 overleden karpers in een heel jaar. Rond 7 april 
leek het overlijden af te vlakken en te stoppen maar inmiddels worden er weer met enige regelmaat dode kar-
pers aangetroffen waardoor de teller inmiddels staat op ruim 50 en ook de laatste dagen zijn er meerdere do-
de karpers aangetroffen. 
  
Acties 
Daar onze plassen liggen in een waterwingebied en in verbinding staat met andere wateren hebben wij con-
tacten met Carpcare, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen/Drenthe en het Waterschap Hunze en 
Aa’s om te laten onderzoeken wat er aan de hand is. Wij hebben tevens andere verenigingen in Nederland 
gesproken en de sterfte onder karpers komt in het hele land voor en door de vele verschillende locaties ex-
treem te noemen. 
  
Sinds half maart voeren wij bij met pellets om de weerstand onder de karpers te verhogen. Het waterschap 
heeft inmiddels zuurstof en watermetingen gedaan en die waren goed. We zijn nog in afwachting van een 
paar andere onderzoeken en aan de hand daarvan overleggen wat wij nog kunnen doen om dit te stoppen. 

  
 Algemene Ledenvergadering 

Komende week ontvang je de uitnodiging 
voor de Algemene Ledenvergadering waarbij 
dit onderwerp ook op de agenda zal staan. 
Hier kunnen vragen worden beantwoord, ho-
pen wij nog wat meer resultaten te kunnen 
delen en zullen wij ook een doorkijk naar de 
toekomst geven. 
  
Advies 
Vooralsnog stellen wij (nog) geen verbod in 
op het vissen op de noordplas maar raden 
wij je wel aan om je spullen (schepnet, ont-
haakmat en weighsling) goed te ontsmetten 
bij thuiskomst en goed te laten drogen (liefst 
in de zon). Op deze manier wordt voorkomen 
dat de besmetting wordt overgedragen naar 
andere wateren. Mochten wij toch besluiten 
om een visverbod in te stellen zullen wij je 
hier middels de email over informeren. 
  
Helaas hebben wij op dit moment even geen 
beter nieuws en stellen wij alles wat binnen 
onze mogelijkheden ligt in het werk om dit te 
stoppen. Mocht je vragen of opmerkingen 
hebben dan kan je die stellen via Whatsapp 
(0629919008) of bewaar ze voor de ALV die 
met een paar weken plaats zal vinden. 
  
Het bestuur van de HC Sassenhein 

Helaas is ook bovenstaande vis overleden. Deze karper 

met het kenmerkende litteken op zijn flank werd  vaak 

gevangen, hierdoor stond deze vis ook wel bekend als 

de “boliehoer”. Haar gewicht schommelde al enkele ja-

ren rond de 15 kilo.  



 

 

Geacht lid,  

 

Namens het bestuur van de Hengelaars Club Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenverga-

dering die wordt gehouden op woensdag 11 mei 2022. In verband met de renovatie van Paviljoen Sassenhein 

houden wij onze Algemene Ledenvergadering in het Gorechthuis aan de Hortuslaan 1 te Haren, aanvang 

20:00.  

 

Onze laatste fysieke ALV hebben we in het najaar van 2019 gehouden in het paviljoen Sassenhein. Sindsdien 

is er veel gebeurd op allerlei terreinen en hebben wij elkaar alleen gesproken tijdens de digitale ledenverga-

dering die is gehouden in het najaar van 2020. Wij kijken enorm uit naar deze ledenvergadering omdat wij 

veel te bespreken hebben maar we elkaar ook weer eens kunnen zien. Onderstaand treft u de agenda aan. 

We verzoeken de leden dan ook om uiterlijk 5 mei 2022 vragen/opmerkingen aan te leveren zodat deze be-

handeld kunnen worden tijdens de ALV. Agendapunten kunnen worden aangeleverd bij de secretaris op: in-

fo@hcsassenhein.nl  

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. In memoriam 

3. Vaststelling van de agenda 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 A. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020 
 B. Rekening en verantwoording over 2020 van de HC Sassenhein 
 C. Rekening en verantwoording over 2020 van de Stichting Sassenhein 

 D. Rekening en verantwoording over 2021 van de HC Sassenhein 

 E. Rekening en verantwoording over 2021 van de Stichting Sassenhein 
5. Vaststellen verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020 

6. Bestuurssamenstelling 

 A. Bestuurssamenstelling HC Sassenhein en (her)verkiezing bestuursleden; 

B. Bestuurssamenstelling Stichting Sassenhein; 

7. Financiën  

A. Rekening en verantwoording over 2020 en 2021 van HC Sassenhein met financieel  verslag over 

2020 en 2021 en verslagen van de kascommissie 

B. Vaststelling begroting voor 2022 
C. Vaststelling contributiebedrag 2023 
D. Stemming extra afdracht onderhoud 

8. Onderhoud en natuurbeheer & MJOP 

9. Jubilarissen 

10. W.v.t.t.k  

 A. Visstandbeheer en vissterfte 

 B. Karperkoppelcompetitie 2022 

 C. 100-jarig bestaan Titus Blom 

 D. Terugkoppeling voorgaande ledenvergaderingen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2022 
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Onderhoud winter  

Veel regen, nauwelijks vorst en zeer hoge waterstanden zorgden op beide plassen voor drassige 
paden. Op de Noordplas hebben wij kunststof rijplaten neergelegd om de meeste drassige stuk-
ken langs de zuidkant begaanbaar te houden. Deze platen liggen er sinds begin januari en zullen 
worden weggehaald zodra de grond droog 
genoeg is.  

Afgelopen seizoen zijn er veel bomen ge-
ruimd op de Zuidplas, de essentakziekte 
is hier het probleem. Een inventarisatie 
werd gemaakt van de bomen die gekapt 
dienden te worden waarbij de prioriteit lag 
op de veiligheid. Zo zijn er aan de noord-
kant en voor bij de parkeerplaats tiental-
len bomen gekapt. Een arbeidsintensief 
karwei waarbij er vele dagen gewerkt zijn 
om deze bomen te kappen en ook om de 
boel weer op te ruimen. Maar we zijn er 
nog niet en het kappen zal ook de aanko-
mende tijd doorgaan. 

Stormen Dudley, Eunice en Fran-
klin volgenden elkaar eind Februari 
op, hierdoor waaiden er ook nog 
een aantal bomen om op beide 
plassen. Daar waar paden ver-
sperd werden deze bomen direct 
opgeruimd. 

Rijplaten op het pad van de zuidwal op de Noordplas 

Er is veel vakkundig zaagwerk verricht door Martin Boer van Boerboomverzorging  
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Onderhoud winter vervolg 

Na inventarisatie op de Noordplas zijn ook hier een drietal bomen gekapt aan de lange kant, deze zijn ge-
kapt tijdens een onderhoudsdag in maart waarbij we met meerdere vrijwilligers de kanten van de Noord-
plas hebben opgeruimd. Bomen en takken werden rondom de gehele plas uit het water gehaald en stek-
ken gesnoeid zodat eenieder dit jaar goed zijn/haar kan hengel kan uitwerpen.   

Op beide plassen is er asfaltgranulaat gestort, zo is de parkeerplaats bij de Zuidplas verbreedt en is er een 

nieuwe laag aangebracht. Het eerste stuk bij Noordplas vanaf het hek tot aan het hok is ook een nieuwe 

laag aangebracht, hiermee hebben we hopelijk minder last van de drassige bodem hier.  

 

Het aankomende seizoen zal vooral bestaan uit gras maaien en afval ophalen. Hiervoor vragen wij ieder-
een de stekken netjes achter te laten en mochten de containers vol zijn het afval dan mee naar huis te ne-
men. Afvalcontainers zijn alleen bedoeld voor klein afval en niet voor tenten/stretchers/stoelen. 
 
Erik Bos - portefeuille onderhoud  
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“Ja ja Dames en Heren het is weer bijna zover dat jullie je weer kunnen inschrijven voor de 
karperkoppelwedstrijd, deze zal worden gehouden in het weekend van 18 & 19 juni en de 
tweede in het weekend van 17 & 18 september. 
 
Vorig jaar hebben wij (Martin van Dijken en Bernd ter Hoeve) de mooie wisseltrofee gewon-
nen. Vandaar dat wij het dit jaar mogen organiseren, uiteraard met hulp van HC Sassenhein.  
 
Dus hou de website en de social media in de gaten want binnenkort kun je je inschrijven. Bij 
de koppelwedstrijd staat uiteraard meedoen en gezelligheid bovenaan maar moet natuurlijk 
alles uit de vistas getrokken worden om een flink aantal karpers op de mat te krijgen.  
 
Wij gaan ons best doen om een fantastisch prijzenpakket samen te stellen voor de deelne-
mers, want zoals altijd gaat er niemand met lege handen naar huis.”  
 
Met vriendelijke karpergroet, 
 
Martin & Bernd 
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Karperkoppelwedstrijd 

Voor deze competitie geldt een maximum van 10 koppels (de wedstrijdleiding heeft hiervan 1 
plek) en je kunt je vanaf 13 mei 2022 (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. In-
schrijving geschiedt per koppel en kan door een e–mail te sturen 
naar koppel@hcsassenhein.nl met daarin vermeld de namen, e–mailadressen en telefoon-
nummers van de deelnemers. Let op dat eerdere emails of berichten naar andere media niet 
in gebruik worden genomen en vol is helaas vol. 

Spelregels opgave karperkoppelwedstrijd  

mailto:koppel@hcsassenhein.nl
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Uit het archief - deel 5 -  Diploma 
Al sinds lange tijd is het lidmaatschapsbewijs 

van HC Sassenhein een plastic pasje met een 

mooie sfeerfoto op de achtergrond van de 

Noord of Zuidplas die zorgvuldig is geselec-

teerd door de penningmeester. Tijdens mijn 

zoektocht in het archief naar weer een leuk 

onderwerp voor in de nieuwsbrief kwam ik het 

“Diploma wegens lidmaatschap voor het vis-

jaar 1958” tegen. Ik kreeg een glimlach op 

mijn gezicht, dit vanwege het woord diploma. 

En omdat ik een diploma met iets anders as-

socieer dan een bewijs van lidmaatschap. De 

“Van Dale” heb ik nog even geraadpleegd; 

“di.plo.ma - schriftelijk bewijs van een met 

gunstig gevolg afgelegd examen, een toege-

kende onderscheiding enz.” Wellicht dat er 

destijds nog een ballotagecommissie binnen 

de vereniging was die zijn goedkeuring moest 

afgeven.   

 

Het kleine diploma boekje zag er totaal anders 

uit zoals wij nu ons bewijs van lidmaatschap 

hebben. Ik sloeg het diploma open en las de 

regels. In grote lijnen zijn de gedragsregels 

zoals ze destijds golden gelijk. Ruim je rom-

mel op, beschadig geen flora en fauna etc... 

Wel was het destijds nog mogelijk om met drie 

hengels te vissen, iets wat nu niet meer is toe-

gestaan. En ook het vissen met levend aas 

was nog dagelijkse kost. Je kon het zelfs ko-

pen bij het paviljoen. Op de achterzijde van 

het diploma ging mijn aandacht uit naar de 

laatste alinea; “Controleer of een gevangen 

karper een celluloid plaatje onder de achterste 

vin heeft. Toon deze karper onmiddellijk aan 

de opzichter. Dit houdt altijd een verassing 

voor u in.”  Ik ben eerder in stukken van het 

archief deze “tagging” doormiddel van een cel-

luloid tegengekomen. Helaas heb ik nog ner-

gens een overzicht gevonden van leden die 

een dergelijke vis met “tag” hebben gevangen, 

ik ben erg benieuwd hoe dit eruit zag en wat 

de verassing dan was. Dus als er nog leden 

zijn die hiermee bekend zijn! Ik zou hier graag 

meer informatie over ontvangen!   

 

Mark Tent – Secretaris HC Sassenhein 
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Ledenadministratie en contributie  

Bogema, H. 
Steenhuis, Y. 
Walters, K. 
Kruijt, S. 
Vogel, C. 
Korendijk, V. 
Dijkhuis, M. 

Poutsma, Y. 
Bierlee, R. 
Kuiper, Ricardo 
Groen, D. 
Klei, M. 
Pauelsen, C. 
Hut, N. 

Schokkkenbroek, R. 
Veldman, L. 
Kingma, O.H. 
Jongsma, B. 
 
 
 
 

Nieuwe leden per 22-04-22 

Contributie 2022 

In oktober 2021 zijn via Clubcollect facturen gestuurd naar de leden die geen gebruik ma-

ken van de automatische incasso en in januari 2022 en in maart 2022 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 vol-

doen. 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 ver-

haald. Het royement zal ook door worden gegeven aan de Hengelsportfederatie Gronin-

gen/Drenthe.  

I.R.J. Duivenbode, R. Smit, N. Veldman, R. Velt. 

 
Eind november 2021 is de automatische incasso via Clubcollect 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 mei 2022 nog 1 maal een herinnering wordt ge-

stuurd maar dat de factuur daarna uit handen wordt gegeven. 

 

Voorkom dus problemen en betaal alsnog.  

M. Walvius, A. Schutte, H. Gutman, K. Eefsting, J. Bouma.  



 

 

100 jaar Titus Blom Hengelsport 
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Hengelsportwinkel Titus Blom bestaat op 1 
juli 2022 exact 100 jaar! Met recht een fan-
tastische prestatie voor een winkel die al 
30000 dagen hengelsportliefhebbers ont-
vangt, adviseert en voorziet in de meest uit-
eenlopende hengelsportartikelen. Naast arti-
kelen voor roofvis, witvis en karper is er ook 
diervoeding voor huisdieren verkrijgbaar in 
de A-straat nummer 12. 
 
Een eeuw geleden opende de opa van eige-
naar Titus Franzen een hengelsport- en si-
garenmagazijn in een straat achter de ko-
renbeurs. In de jaren 20 werden er diverse 
dierenvoeders aan het assortiment toege-
voegd. Verder werden er konijnen verkocht 
en werd je bij binnenkomst begroet door vro-
lijke gekleurde kanaries. Eind jaren 30 ver-
huisde de winkel naar de Oude kijk in ’t Jat-
straat.  
 
Inmiddels is de winkel al decennia lang een 
vertrouwd aanzicht in de A-straat. Titus 
Franzen, geboren in de A-straat, kwam in 
1976 in vaste dienst bij Titus Blom. Vanaf 
dat moment kon zijn vader, die de winkel 
had overgenomen van de opa van Titus, 
zich langzaam terugtrekken uit de winkel. In 
1987 werd Titus, die aanvankelijk graag bij 
de marine wilde, officieel eigenaar van de 
hengelsportwinkel. De vader en moeder van 
Titus waren net als zijn opa en oma, woon-
achtig in het huis boven de winkel, die via de 
trap in de winkel te bereiken was. Zo kon 
zeker vader jarenlang gemakkelijk een blik 

in de winkel werpen om te zien wat er alle-
maal te verkrijgen was. Hij verbaasde zich 
meer en meer over het steeds bredere en 
meer specifieke assortiment. Moeder richtte 
zich meer op het vooraanzicht van de winkel 
en de straat rondom de entree. Zij was veel-
al in de weer met poetsdoek, stoffer en blik. 
 
De grote klantenkring van Titus Blom is net 
zo gevarieerd als het assortiment artikelen in 
de winkel. Jonge kinderen die voor het eerst 
met opa gaan vissen tot doorgewinterde kar-
pervissers die een week aan de waterkant 
verblijven. Je treft er uiterst serieuze 
steetfishing vissers, maar ook klanten die 
eerst hun levensverhaal vertellen voordat ze 
een bakje maden kopen. Het contact met 
deze mensen vindt Titus een van de leukste 
aspecten van zijn werk. Daarnaast probeert 
hij een assortiment aan te bieden waarmee 
roof-, wit- en karpervissers optimaal kunnen 
genieten van hun hobby en verblijf aan de 
waterkant. Naast het eigenaarschap van de 
hengelsportwinkel is Titus ook nauw betrok-
ken bij het waterschap Noorderzijlvest, waar 
hij zich volop inzet om de belangen van hen-
gelsportliefhebbers te behartigen.  
 
Het bestuur van HC Sassenhein feliciteert 
Titus Franzen van harte met het 100 jarige 
bestaan van hengelsportwinkel Titus Blom 
en het koninklijk predicaat.   
 
Sander Kat - vice-voorzitter 



 

 

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 

Ledenadministratie: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

Contact gegevens HC Sassenhein 

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 

 

Hoofdweg 184 

9765 CJ Paterswolde  

Tel: 050 - 3081000  

mail: info@hengelsportmekka.nl  

www.hengelsportwereld.eu 

Ondersteunende partijen 

Boerboomverzorging 

Leemakkers 4  

9341 BT Veenhuizen 

Tel: 0643037287 
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Van Bergen Tuin– en Park-

machines 

Meerweg 141A 

9752 XA Haren 

Tel: 050-3093352 

Titus Blom Hengelsport 

Astraat 12 

9718 CR Groningen 

Tel: 050-3121893 


