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“Warmste najaar ooit” 
 

Hierbij treffen jullie onze nieuwsbrief aan, boordevol met clubinformatie over de afgelo-

pen periode, een najaar dat we denk ik niet gauw zullen vergeten! Het ene na het ande-

re warmterecord werd gebroken en lang kon je nog in zomerkleren aan de waterkant 

zijn. Eigenlijk wel een beetje bizar, maar de vangsten hebben er in ieder geval niet on-

der te lijden gehad. Verderop in de nieuwsbrief een paar hele mooie plaatjes die daar-

van getuigen. En dat wij als HC Sassenhein nog steeds een aantrekkelijke visvereni-

ging zijn, blijkt wel uit het aantal nieuwe leden dat we konden inschrijven; de opzeggin-

gen door de Coronatijd werden daarmee gecompenseerd. Hun namen vind je ook ver-

derop. 

 

We kijken natuurlijk ook vooruit. De Algemene Ledenvergadering komt er weer aan, 8 

december, wederom in het Gorechthuis in Haren, om 20.00 uur. Het paviljoen is door 

de verbouwing nog niet beschikbaar. Belangrijke onderwerpen o.a. het Meerjaren On-

derhoudsplan voor 2022- 2027 en plannen voor een nieuwe beschoeiing langs de zuid-

kant van de Noordplas; dat wordt een fors project waarvoor we gelukkig ook subsidie 

kunnen krijgen. Daar zijn we momenteel heel hard mee bezig. Belangrijk is ook dat we 

inmiddels weer voor 6 jaar subsidie hebben gekregen voor de instandhouding van onze 

Noordplas als rijksmonument.  

 

Er gebeurt dus van alles en er is veel gaande! We nodigen jullie daarom graag uit om er 

op de ALV over mee te praten, én waar nodig mee te beslissen! 

Tot 8 december in het Gorechthuis! 

 

Gerard Wolters 

Voorzitter 
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Portefeuille visstand beheer  

Het zal de meeste van jullie niet ontgaan 

zijn dat wij op de noord plas afgelopen 

voorjaar jammer genoeg te maken hebben 

gehad met een aanzienlijke vissterfte (90+ 

stuks). 

 

Om deze weggevallen vissen te compen-

seren hebben we besloten om, naast onze 

reguliere tweejaarlijkse uitzet, dit jaar extra 

vissen uit te zetten van een iets groter slag 

dan normaal.  Het zou een enorm risico 

zijn om alle weggevallen vissen (in aantal) 

uit te zetten dus dit jaar zullen dat rond de 

30 stuks zijn, resp. 150kg schub en spiegel 

tussen 5-7,5kg/st.  

 

Na jaren lang samen te hebben gewerkt 

met Carpfarm hebben we voor dit jaar be-

sloten om samen te werken met een ande-

re leverancier mede om wat meer diversi-

teit en verschillende bloedlijnen in beide 

plassen te hebben. 

 

Deze leverancier hebben we gevonden in 

Special Carp, een Nederlandse kweker 

met Nederlandse vis welke gesitueerd is 

tussen Leiden en Hoofddorp. Eigenaar Ed 

van Egmond is 3e generatie viskweker en 

waarbij zijn vader en grootvader consump-

tievis kweekten heeft Ed het over een an-

dere boeg gegooid. Ed selecteert en 

kweekt met meerdere rassen om zowel es-

thetisch aantrekkelijke als hele sterke vis-

sen te kweken. Afgelopen zomen hebben 

Koen en ik een erg prettig gesprek gehad 

met Ed onder het genot van een bak koffie 

waarbij de passie en gedrevenheid voor 

zijn vak erg opmerkelijk zijn.  

 

 



 

 

Naast de eerder genoemde 150kg “extra” vis 
levert Special Carp dit jaar ook de reguliere 
120kg vis die we tweejaarlijks uitzetten. Dit zal 
de “Special Carp mix” zijn en geloof me, de 
ene vis is nog mooier dan de andere. Prachti-
ge bouw en schubben patroon. Echt een aan-
vulling op de mooie vis van Carpfarm die we 

de afgelopen jaren hebben uitgezet. 

Laten we hopen dat de afgelopen sterfte tot 
een eenmalige gebeurtenis behoort maar ga-
randeren kunnen we dat nl niet. Mocht iemand 
één of meerdere dode vissen aantreffen, twij-
fel niet en trek direct aan de bel. 

Verder zullen we ook komend voorjaar weer 

“kalken”. Net als de voorgaande jaren zullen 

we ook nu weer 4 ton coccolietenkrijt uiterst 

professioneel verdelen over bepaalde zones 

van de noordplas. Het kalken van de afgelo-

pen jaren laat hele duidelijke positieve resulta-

ten zien. Op sommige plekken is de sliblaag 

zelfs geheel verdwenen. Ook nu weer gaan 

we gebruik maken van Aquacultuur uit België. 

Zij leveren ECOSAN krijt, een merk dat in Bel-

gië en Nederland veel gebruikt wordt door vis-

verenigingen en/of eigenaren van vijvers.  

 

Hopelijk tot ziens aan de waterkant. 

 

Ronald Venema 

Portefeuille visstand beheer  
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Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 11 mei zijn wederom een aantal jubilarissen in 
het zonnetje gezet. Helaas waren een aantal leden die wel een speldje mochten ontvangen 
verhinderd maar toch zijn er weer een aantal speldjes uitgereikt.  

K.L Riemersma 50 jaar lid                                                      J. Damstra 50 jaar lid                

J. Alberts 40 jaar lid                                                          W. Iwema 25 jaar lid  

K.D. Warmels 25 jaar lid 

Jubilarissen 2022  
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In juni en september zijn beide wedstrijden in het ka-
der van de karperkoppelwedstrijd 2022 gevist. Weder-
om namen 10 koppels deel aan deze wedstrijd. Zowel 
tijdens de wedstrijd in juni als die in september vond 
de meeste actie plaats op de noordplas. Tijdens de 
eerste wedstrijd werden er 13 karpers gevangen 
waarbij de winnaars van 2021 (Bernd en Martin) met 
vier vissen wederom aan kop gingen. Zij werden op 
de voet gevolgd door Martin en Ron en Mike en Kees 
met allen 3 vissen.  
 
De wedstrijd in september vond plaats onder zeer 
natte omstandigheden en er werden ook wat minder 
vissen gevangen. Wel was de strijd om de winst zeer 
spannend en werd deze pas een tweetal uren voor 
het einde beslist. Anjo en Ardon wist op noord vier 
vissen te vangen en eindigden hierdoor net boven de 
winnaars van 2021. Richard wist op noord een vis van 
16.8 kg te vangen en wist hierdoor voor de 3e keer 
beslag te leggen op de zwaarste karper beker en een 
jaar gratis lidmaatschap.  
 
De sponsors De Hengelsportcentrale en Solution 
Baits en alle deelnemers weer bedankt en tot volgend 
jaar. 

Anjo en Ardon Winnaars 2022 

Richard met een spiegel van 16.8 kg  

Richard met de beker  voor de zwaarste vis 

Karperkoppelwedstrijd 2022  
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Youri en Daniel met een mooie vis van zuid  1 van de vissen van Anjo  

Lianne met een mooie spiegel  

Martin wist tijdens de 1e wedstrijd vier vissen te van-
gen 

Boven: 

Kees en 

Mike met 

een fraaie 

spiegel.  

 

Rechts:   

Ron met 

een uitzet-

schub  

Karperkoppelwedstrijd 2022  
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Wie recent op het terras van Paviljoen Sassenhein heeft gezeten is het zeer waarschijn-

lijk wel opgevallen dat het standbeeld van onze oprichter Hein Aalderink schitterend ge-

renoveerd is door Schildersbedrijf Cor Buist. De pachterswoning en het paviljoen zijn al 

langere tijd geen eigendom van de vereniging meer maar het standbeeld daarin tegen 

wel. En het standbeeld verkeerde al geruime tijd in slechte staat. Zo bladderde de verf af 

werden oude verflagen zichtbaar, scheurde en braken stukken beton af. En begon de 

granieten sokkel te verweren. Doordat het standbeeld een rijksmonument is mocht deze 

niet zomaar gerenoveerd worden, maar moest er aan allerlei voorwaarden en regels 

worden voldaan vanuit de welstand. Dit is een langdurig proces geweest. Volgend jaar 

staat het standbeeld 100 jaar, dan willen we kijken naar een feestelijke onthulling.  

  

De uiteindelijke renovatie van het standbeeld is mede mogelijk gemaakt door financie-

ring van Sportvisserij Nederland. 

 

Renovatie standbeeld  

Een foto van afgelopen najaar toen het beeld pas was opgeleverd door schildersbedrijf 

Cor Buist.  
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Binnen het bestuur zijn we momenteel druk bezig met een plan voor de renovatie van de walbeschoeiing 

op de zuidwal van de Noordplas. Hiervoor was ik opzoek naar correspondentie over de eerdere aanleg 

van walbeschoeiing en daarbij stuitte ik op leuke stukken en tekeningen. De “oudere” leden zullen zich 

het waarschijnlijk wel herinneren, of hebben zelfs misschien nog wel meegeholpen, maar in de jaren 

70/80 werd er veel onderhoud verricht door leerlingen van het Sibrandus Stratingh MTS uit Groningen. 

Deze leerlingen hebben onder andere veel walbeschoeiing hersteld en gerepareerd.  

 

Tijdens mijn zoektocht in het archief stuitte ik op een grote, met de pen getekende, plattegrond van de 
Noordplas met daarin verschillende uitvoeringsfases van projecten ingetekend. Door het grote formaat 
van deze tekening lukt het niet om hem in zijn geheel op te nemen in de nieuwsbrief. Daarom heb ik een 

klein gedeelte geselecteerd.  

Op de plattegrond zie je onder andere; 

de “Karpersloot” deze sloot was destijds 

afsluitbaar met een schuif. In de corres-

pondentie hierover las ik het volgende: 

“Waarin wij de gevangen karpers – in 

1978 van 1 juli t.e.m. 1 september bijna 

500 stuks, in 1976 in dezelfde periode 

ruim 900 stuks – gelegenheid geven de 

vangst boven te komen ”. Dat zijn seri-

euze aantallen. En ook het huidige bo-

tenhuisje zien we al als aanlegsteiger 

terugkomen op de tekening. Tegenwoor-

dig liggen hier nog twee boten die niet 

veel meer worden gebruikt maar toen 

waren het er ongeveer 12. De leerlingen 

van het Sibrandus Stratingh MTS heb-

ben zo een groot gedeelte van de 

Noordplas onderhanden genomen en zij 

hebben hierbij onder ander gebruik ge-

maakt van een dekschuit, welke ze in 

het jaar 1979 in gebruik hebben geno-

men.   

 

Deze uiteindelijke samenwerking heeft 
tot eind jaren 80 geduurd. Als vereniging 
hebben wij hierbij enorm baat gehad 
omdat enkel de materiaalkosten en con-

sumpties aan ons zijn doorberekend. De 
toekomstige renovatie wordt zeer waar-
schijnlijk niet weer uitgevoerd door leer-
lingen maar waarschijnlijk een commer-

ciële partij.  Mark Tent—Secretaris 
Bovenstaand een gedeelte van de plattegrond met daarin 

de legenda en de verschillende uitvoeringsfases. 

Uit het archief: Deel 6  

“MTS Stratingh”  



 

 

Portefeuille onderhoud 2022 

Het Meerjaren Onderhouds-
plan (MJOP) voor de jaren 
2022-2027 is gereed en er 
zijn twee aanvragen gedaan 
voor subsidie. 
 
De Stichting heeft samen 
met Groenwacht Nederland 
bij Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed (RCE) een 
subsidieaanvraag gedaan. 
Deze Subsidieregeling in-
standhouding monumenten 
(SIM) is goedgekeurd door 
de RCE voor de periode 
2023-2028 voor de Noord-
plas. 
 
Ook is er een subsidie aan-
vraag gedaan voor groot 
herstel van de houten be-
schoeiing op de Noordplas, 
de plannen hiervoor liggen 
nu bij de gemeente en tij-
dens de ALV zal hier meer 
uitleg over komen. 
 
De zomer periode bestaat 
vooral uit maaien en afval 
ophalen, toch zijn er meer-
dere bomen gekapt en op 
de zuidplas zijn er bomen 
uit het water getrokken.  
Door een visser werden wij 
geattendeerd op een grond 
wespennest op de Noord-
plas, hiervoor is ongedierte-
bestrijding ingeschakeld. Dit 
soort informatie krijgen wij 
graag zodat wij er actie op 
kunnen ondernemen. Mocht 
je zelf iets zien, gebruik dan 
ons telefoonnummer 06-
29919008 of in-
fo@hcsassenhein.nl  

Bestrijding van een wespennest thv de betonnenplaat 

In de wierhoek op Zuid is een boom uit het water gehaald  

mailto:info@hcsassenhein.nl
mailto:info@hcsassenhein.nl
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Nieuwe leden per 1-4-2022 

Viel, H. 

Vos, C. 

Spijkerman, P. 

Olinga, R. 

Koe, E. de 

Smith, L. 

Bos, R. 

Folkersma, S. 

Klaseboer, N. 

Vries, G.D. de 

Kamps, J. 

Dammer, J. 

Fortuin, M. 

Ritsema, S. 

Frans, S. 

Sloten, R. van 

Huijbrechts, R. 

Terpstra, D. 

Lande, T. van der.  

Habinga, D. 

Huisen, P. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Opzeggingen per 1-1-2023 

Belt, L. van der 

Bierlee, R. 

Boer, H. 

Boer, R. 

Borchers, S. 

Bouma, J. (geroyeerd) 

Bregonje, D. 

Bregonje, N. 

Brug, R. van der 

Bruggink, M. 

Buivenga, W. 

Colly, J. 

Derksen, M. 

Drijfhout, J. 

Duivenbode, I.R.J. (geroyeerd) 

Eefsting, K. (geroyeerd) 

Hermse, A. 

Gutman, H. (geroyeerd) 

Hof, W. van ‘t 

Hovenkamp, H. 

Huizinga, T. 

Kingma, O.H. 

Knol, J. 

Molenhuis, E. 

Nuis, C. 

Poppenk, S. 

Schokkenbroek, R. 

Schutte, A. (geroyeerd) 

Smit, J. 

Smit, R. (geroyeerd) 

Stralendorff, R. van 

Veen, E. van der 

Veldman, N. (geroyeerd) 

Viel, H. 

Vos, R. 

Vries, G. de 

Walstra, K. 

Wolthuis, N. 

Zuidema, H. 

Zuidema, M. 

Ledenadministratie 
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Na onze voorjaarssterfte waren wij erg benieuwd welke vissen er nog in de noordplas 
zaten en de sterfte hadden overleefd en hoe deze eruit zagen. We hadden door het 
begraven van dode vissen een zicht op de overleden vissen maar niet alle waren 
goed te herkennen. Gelukkig hebben wij van diverse mensen foto’s van vissen ont-
vangen en wij zijn erg blij te zien dat diverse schitterende, zowel oude als nieuwe vis-
sen de sterfte hebben overleefd. Hieronder zitten in ieder geval een aantal dikke 15 
kilo vissen.  

Vangsten 2e helft 2022  
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Vangsten 2e helft 2022  



 

 

S.O.C. 

Voorzitter:  Sander Kat 

 

Kascommissie  

T. Vintges   

J. Haaksma  

 

Redactie Nieuwsbrief  

Jasper van Smeden  

info@hcsassenhein.nl 

Postadres: 
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9750 AA Haren 

KvK nr.: 40023673 

 

Telefonisch bereikbaar op 

06-29919008 

Redactie clubblad: 
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9750 AA Haren 
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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: Koen Warmels  

     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 


