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Beste Zalmschouw mensen, 

U leest hier het eerste exemplaar van de digitale nieuwsbrief. Niet dat ik daar nu zo trots 

op ben. De digitale nieuwsbrief is wel een middel om met elkaar in contact te blijven, 

maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het meer uit armoede is, dan uit weelde.  

9 Jaar (!!) hebben Marjan en Jarno een enorme prestatie geleverd door iedere keer een 

Beun uit te brengen. Prachtig, dat zij met hun hulptroepen het iedere keer weer voor 

elkaar kregen, een uitstekend gevulde Beun te maken. Volgens mij hebben we er als 

lezers er jaren van kunnen genieten. Jarno en Marjan, heel erg bedankt!  

De Beun, een blad waar we als vereniging trots op mochten zijn. Maar ja, aan alles komt 

een eind, en zo ook aan onze vertrouwde Beun. En wat dan? Je gaat mensen vragen of 

zij de klus over willen nemen. De Beun willen voortzetten. U begrijpt dat is nog niet 

gelukt. Dus ook op deze plaats: heeft u interesse laat het ons weten! Het zou een 

heerlijk gevoel geven als de Beun een doorstart zou kunnen maken. Tot die tijd heeft het 

bestuur besloten er een digitale Beun van te maken. Op die manier kunnen we, als leden 

van de VBZ, met elkaar in contact blijven. 

 

VBZ 25 jaar 

Bent u er geweest? Op ons 25 jarige jubileum? Als u er was geweest, had u met mij 

kunnen zeggen: “wat een feest!” Als u er niet was, dan heeft u wat gemist. Wat was er 

een mooi programma in elkaar gezet en dat werd gecombineerd met prima weer. 

Ruim een jaar geleden is de evenementen commissie begonnen met de organisatie, met 

hulp van mensen van de TLO. Het evenement begon op vrijdagmiddag en tegen de 

avond lagen er 50 zalmschouwen aan het aangebrachte ponton bij de Seleviahoeve. Wat 

is dit toch altijd een mooi plaatje. 50 Zalmschouwen op een rij met de huik op de kop. 

Steeds weer die driehoek die terug komt op het water en een dijk met gras erachter. 

Alsof de tijd heeft stil gestaan. Het weerzien van oude bekenden, een praatje maken, 

elkaars boot bekijken, een flesje prik erbij: de stemming zat er direct al goed in. 

Op de vrijdagavond was er door een mooie samenwerking een top quiz in elkaar gezet, 

over het verleden van de VBZ. De vragen waren origineel en er werd fanatiek gestreden 

om de prachtige VBZ-windwijzer. Maar er waren ook prachtige vetleren medailles! 

Daarna livemuziek waarop meegezongen en gedanst kon worden. Het was laat, heel laat 

voordat iedereen de slaap kon vatten.  

De volgende dag was er een wedstrijd waar de kennis en behendigheid van de 

zalmschouw de hoofdrol speelde. Wat een sfeer gaf dit. We konden anker gooien, ring 

steken met de zalmschouw, roeien met de boot, pijl en boogschieten en als klap op de 

vuurpijl achteruitvaren met een echt parcours. Het weer werkte mee en onderweg waren 

er diverse stopplaatsen waar aan de inwendige mens werd gedacht.  

 

 



 

 

 

 

 

Moe maar voldaan kwam iedereen weer bij de Seleviahoeve. Na alle punten te hebben 

opgeteld was een echte winnaar Antoine Veen. 

Na de wedstrijd was het de BBQ die ons buikje deed vullen. Lekker vlees, door een goede 

slager klaar gemaakt. Alles ging op, dat kun je aan de VBZ-ers wel overlaten. In de 

avond stond de volgende muzikale band klaar om de beentjes weer van de vloer te 

krijgen. Met daarbij natuurlijk de nodige drank. Kortom, het was bijzonder gezellig!  

De volgende morgen heeft ODS voor ons het ontbijt gemaakt. Dat kunnen die ODS-eren 

als de beste! Mogen ze vaker doen. Altijd fijn om te zien dat ODS en de VBZ heel goed 

kunnen samenwerken. Ook hun cadeau aan ons was heel uniek: “een koelunit om vis in 

te bewaren” is misschien wel de beste. We gaan hem veel gebruiken.  

Ook van shantykoor " Ongestaagd" kregen we geld voor een digitale thermometer. Die 

zorgt ervoor dat onze visbakolie de baktemperatuur aan geeft bij het visbakken.  

De zusterverenigingen van de VBZ, samen met de oud-bestuursleden, hadden ook een 

topdag door langs evenementen te varen onder het genot van een hapje en een drankje. 

Goed om elkaar op deze manier te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Pedro, 

dank voor je geweldige stuurmanskunst. 

Zondagochtend rond 10.00 uur gingen de meeste VBZ-ers met hun zalmschouw weer 

naar huis. Terugkijkend op een fantastisch 25 jarig jubileumweekend! Op naar de 30!  

Tot slot: namen noemen is niet verstandig, maar aan het  

welslagen van dit 25- jarig jubileum van de VBZ hebben  

veel mensen enorm veel uren gestoken. Het was een top  

weekend. Heel veel dank aan een ieder die hier zijn/haar  

bijdrage heeft geleverd!! 

Henk vd Sar 
Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De evenementen van dit jaar zijn zeker nog niet voorbij. 

 

Na een voortreffelijk gezellig en geslaagd jubileum weekend in de Biesbosch is het nu de beurt aan 

Woudrichem. 

 

De visserijdagen staan voor de deur en worden gehouden op zaterdag 27 Augustus. 

De VBZ wil dan zijn jaarlijkse reünie houden op en rondom de historische werf in de museum haven. 

Speciaal hiervoor worden pontons gekoppeld aan en rondom de werfschuur. 

Deze reünie wordt een interactieve.  Alle VBZ leden worden uitgenodigd actief deel te nemen, en op 

zaterdag gaan we proberen de werf ‘in actie’ te krijgen. 

Dit betekend dat er allerlei beroepen uitgebeeld gaan worden, die direct of indirect met de 

zalmschouwen én deze historische werf te maken hebben. 

 

Ik zie het helemaal voor me, rokende pluimen die onder de taan ketel vandaan komen, actief geklop 

afkomstig van het klinken van een nieuw deel in de zalmschouw die op de werf staat. 

Of het breien van netten naast de zeilnaaier die ook is neer gestreken op de werf. 

En inderdaad de smid is actief om nieuwe delen voor de zalmschouw voor te bereiden en om 

geïnteresseerde zijn kennis over te brengen in een soort workshop. 

 

Uiteraard is het kennis centrum van de zalmschouw vertegenwoordigd om uitleg, en meer informatie 

te verstrekken over de zalmschouw. 

Daarnaast moet er natuurlijk ook gegeten worden,  bereid op een driepoot of kachel. 

 

Aangezien er zeer vele VBZ leden kennis kunnen én willen delen die dag, wordt het een reünie met 

een iets andere insteek. Maar daarom niet minder gezellig. 

Terug naar de basis. 

 

 

Op 19,20 en 21 augustus zijn er in Hellevoetsluis de vestingdagen, de VBZ is ook hier aanwezig. 

 

Het is een evenement met oude stoommachines, landbouwmachines, vrachtwagens en ook oude 

schepen. 

 

We worden vrijdagmiddag verwacht en het evenement duurt tot zondagmiddag. 

Als afsluiting wordt er zondagavond voor de medewerkers een borrel georganiseerd. 

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar 

Je opgeven kan via de website (www.zalmschouw.nl/pages/evenementen/agenda) 

 

       

        Groeten Werkgroep Evenementen 

 


