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Een prachtige oude foto van
Woudrichem uit vroeger tijden met
zalmschouwen die liggen afgemeerd aan de visvlotten.

Vakantietijd !!!!!
De tijd waar we toch allemaal naar uit
kijken. Even geen wekker zetten en
iets anders doen dan gebruikelijk.
Welllicht heeft u wel een reisje met
de zalmschouw gepland staan.
We zien graag uw belevenissen tegemoet en wellicht leest u uw verhaal
in De Beun. Twijfel niet en mail ons op: pr-publiciteit@zalmschouw.nl
Fijne vakantie namens de redactie,
Jarno en Marjan v/d Linden, Anco Eggebeen en Gep Frederiks.
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Beste VBZ leden, donateurs en verdere belangstellenden,
Wat hebben we toch een mooie hobby en vereniging, welke iedereen al
jaren met elkaar verbinden. Nu het nieuwe vaarseizoen weer in volle
gang is en de bomen en bloemen de omgeving kleuren, wordt onze
aandacht gevraagd door de nieuwe Beun die voor u ligt.
Sinds het aantreden van ons nieuwe bestuurslid Gert Hulsdouw, die
versterkt wordt door zijn vrouw Mirjam, stroomt er vers bloed door de
aderen van de vereniging. We hebben niet alleen versterking gekregen
bij de ledenadministratie maar ook het financiële gedeelte is onder
nieuw beheer gekomen waardoor de ingezette acties verder zijn afgerond. Daarnaast wordt de werkgroep voor de evenementen door Piet
van Vugt en Gert Hulsdouw verder ondersteund en zien we activiteiten
die uw aandacht verdienen. Zo is de voorbereiding van de Zalmtocht in
volle gang. Deze tocht is ooit door Rolf van Andel opgezet als “aanbrengtocht vanuit het Zuiden” om onze varende monumenten op de
plaats van bestemming te krijgen om zodoende aansluitend mee te
varen met de Sail-In.
Dit jaar, zoals we in de vorige Beun hebben kunnen lezen, loopt deze
tocht via een andere route. Vertrek- en eindpunt zijn hetzelfde
gebleven, maar als tussenliggende plaatsen vinden we steden zoals
Rotterdam, Delft, Leiden en Haarlem. Prachtige historische steden waar
veel te ontdekken valt. Er zijn op dit moment voldoende enthousiaste
deelnemers die de zalmschouw zullen presenteren in de bovengenoemde historische steden. Het aantal enthousiaste sportieve deelnemers dat
zich ieder jaar inschrijft voor het authentieke evenement genaamd TLO
race, is helaas tot een minimum gedaald.
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Hierdoor moest de organisatie spijtig genoeg beslissen het evenement
dit jaar af te blazen. Jammer, maar we hopen dat het organiserende
comité in de toekomst een vergelijkbaar idee uitwerkt.
Voor de oplettende lezers van De Beun en de leden van het eerste uur
komt het niet als een verrassing dat de VBZ op 12 juni 2016 alweer 25
jaar bestaat. Wat begon als een afsplitsing door een aantal ontevreden
leden van de “De Oude Vissershaven”, is uitgegroeid tot een vereniging
waar het behoud van de zalmschouw voor het nageslacht prioriteit
nummer één is. Dat dat gelukt is, mag gezegd worden, met op dit
moment een aantal van bijna 250 aangesloten schepen. Daarnaast kenmerkt de VBZ zich door gezelligheid en laagdrempeligheid.
Om langzaam in de stemming te komen en de tijd nogmaals te beleven
door oude herinneringen op te halen, wordt u in de aankomende
uitgaven van De Beun bij de hand genomen door een aantal voormalige bestuursleden. Deze bestuursleden hebben zich in het verleden
vrijwillig ingezet en de vereniging door soms moeilijke tijden heen
geloodst. Ik kijk ernaar uit om deze smaakvolle artikelen te lezen.
We gaan in 2016 uitgebreid stilstaan bij het 25 jarig bestaan van de VBZ
en zullen we een aantal activiteiten plannen verspreid over het jaar,
waar we later dit jaar op terug zullen komen.
Ideeën en vrijwilligers die zich alvast aan willen melden om iets moois
te maken van dit jubileumjaar, zijn van harte welkom en kunnen zich
melden bij Sjaak v/d Heuvel.
Voor niet iedereen zichtbaar, maar het melden waard, is de samenwerking met verschillende behoudsverenigingen en musea, dit loopt
goed en gaat steeds beter. We zien steeds meer gezamenlijke projecten
ontstaan tussen het Visserijmuseum Woudrichem en de VBZ, maar ook
met de ODS en het Woerkums Platform wordt nauw samengewerkt
met zeer verrassende resultaten.
Tot slot;
Gezondheid is voor iedereen een groot goed en het belangrijkste dat je
kunt bezitten. We hopen dat ook deze zomer iedereen met elkaar mag
genieten van de zalmschouw.
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Een veilige en plezierige zomervakantie toegewenst, al dan niet met een
bezoek aan Sail Amsterdam 2015.
Met vriendelijke groet,
Harry Gouwens (waarnemend voorzitter VBZ)
P.S.
Als waarnemend voorzitter ben ik niet in staat alle activiteiten die bij
deze functie behoren uit te voeren. Dit heeft te maken met beschikbare
tijd. Door overige bestuursleden wordt getracht de VBZ op alle niveaus
tijdens allerlei bijeenkomsten te vertegenwoordigen. Mocht er iets zijn
dat wij gemist hebben, laat het a.u.b. even weten zodat wij hierop kunnen reageren. Verder hebben wij regelmatig bestuursvergaderingen
waarin actuele onderwerpen direct behandeld kunnen worden.
Bestuursvergaderingen 2015: 8 juli, 9 sept., 21 okt. en 2 dec.
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Aan- en afmeldingen
Nieuwe leden :
Y. Verstraten, Hoorn
L. Jongeotter (WKD13), Krimpen a/d Lek
Petra Griffioen/Edwin Seijsener ( WOU61), Woudrichem
R. van de Belt (Klein Profijt 1), Poortugaal
W. Venzelaar (WKD101), Dussen

Afmeldingen leden:
Balsma, Krimpen a/d Lek
J.J. Boersma (YE22), Lexmond
H.J.M. Bouwman (WOU68), Woudrichem
R.J. Bruins, Hilversum
M. Dijkstra (Ome Piet), Bruinisse
A. Eggebeen (KL06), Sleeuwijk
G.O. Groeskamp (ZL81), Gorinchem
R. de Haas, Hardinxveld Giessendam
D. Hagen (LK1), Weesp
T. Hartman (WOU45), Woudrichem
B.M. Hendriksen, Amsterdam ZO
M. Hoogmoed (NN), Dordrecht
J. van Rooy (WOU6), Woudrichem
J. van Straten jr. (WOU46), Woudrichem

Afmeldingen donateurs:
J. Boogaard, Wijk en Aalburg
H. v/d Graaf, Papendrecht
C.A. de Jong, Sliedrecht
K. Lingen, Zevenbergschehoek
W. Nijssen, Waalwijk
R. Rodenburg, Numansdorp
K. van Rijs, Hendrik Ido Ambacht
Th.A. Steenkamer, Almere
R. Taat, Gorinchem
M.P. van Wijgerden, Veen
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Uit: Leeuwarder Courant, zaterdag 26-11-1966
Door: een medewerker
Van: De redactie

MAAS LEVERT NOG „ONVERVUILDE" ZALM

In Heerewaarden zijn nog
echte, oude zalmvissers
Roergebied noodlottig voor riviervisserij
„Gisteren ving ik op de Maas nog een kanjer van een zalm van 22
pond. Daar gaan we thuis zelf eens lekker van smullen," zegt een der
getaande oude riviervissers in het merkwaardige dorp Heerewaarden
in de Bommelerwaard. Het is ongetwijfeld de smalste gemeente van
ons land, daar Maas en Waal hier (op 13 km. van Zaltbommel) op 400
meter afstand benaderen.
Ze zijn er nog, de oude zalm- en palingvissers van dit eens zo bloeiende centrum van de beroeps-riviervisserij, hoewel tonnen industrievuil
uit het Duitse Roergebied het trotse verleden (kort na de oorlog had dit
dorpje, dat thans ruim 1000 inwoners telt, nog ongeveer 50 schokkers)
reeds lang tot legende gemaakt hebben.
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Anders gezegd: een unieke geografische positie in het stroomgebied
van drie grote rivieren — Maas, Waal en Rijn — heeft zijn wezenlijke
betekenis voor Heerewaarden verloren.
Hoewel de meeste schepen verkocht zijn en voor een fortuin aan
sleep- en kuilnetten op zolders en in fruitschuren ligt te rotten, vaart
een enkel scheepje in schilderachtige eenzaamheid nog wel eens uit.
In het bijzonder geldt dit voor de Maas, die als echte regenrivier
aardig buiten schot is gebleven. Winstgevend is het bedrijf reeds lang
niet meer, maar de oudste van het handjevol nog werkende vissers,
de 64-jarige Hendrik Biesters, zegt het kernachtig zo: „Het hart gaat er
nooit uit."
De laatste telgen van de roemruchte vissersgeslachten, die meerdere
generaties de eens zo visrijke wateren beheersten, kunnen het eenvoudig niet laten. En wanneer zij, die naar namen luisteren als Udo,
Sepers, van Son Verbeek en Biesters niet meer aan boord van een
schokker aan een lier draaien om het lange sleepnet boven water te
brengen (of geen fuiken zetten), kan men er zeker van zijn, dat ze zich
dagelijks koesteren aan de glans van het verleden. Men ziet elkaar in
café „Het Veerhuis" van vader en zoon Sepers of bij de „leugenbank",
de houten hut, waar vroeger de netten getaand werden. Nergens
leeft het verleden zo intens, televisie en snelverkeer ten spijt, als in het
pietepeuterige Heerewaarden in het hart van ons land, dat als een
eiland buiten de stroomversnelling van de jagende tijd gebleven schijnt
te zijn.
Het is ook begrijpelijk, want dit gilde vormt een slag apart, dat in de
vooroorlogse bloeidagen zelfs 's zomers met de scheepjes de Rijn tot
boven Mannheim op trok of zijn geluk beproefde op de Bovenmaas
rond Roermond; zelfs op de Loire in Frankrijk. Maandenlang bleven de
vissers weg en keerden met een gevulde geldbuidel, die feitelijk voldoende was voor het hele jaar, naar Heerewaarden terug, dat in de
zomer de bijnaam „vrouwendorp" droeg.
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Noodlotsnacht
„Het komt nooit meer terug," aldus Hendrik Biesters, die we in zijn
schuur te midden van appelen ontmoetten (de situatie dwong hem,
ook een beetje fruitboer te worden). Nog goed herinnert hij zich de
noodlotsnacht van 9 op 19 juli '49. „In die nacht was het met ons
gebeurd. Toen ik op mijn metalen schokker het net boven water had,
scheurde het bijna, want ik had 3000 pond algemene vis, 130 pond
paling en 4 reusachtige zalmen. Dat was mijn laatste en mooiste
vangst.
Tussen de kribben lagen duizenden dode vissen, die van benauwdheid omgekomen waren. Langs de zuidelijke oever van de Rijn telde
ik op een klein stukje 73 dode zalmen van naar schatting 12-28 pond.
“Het was een ramp."
Wanneer Biesters de sluizen van zijn welsprekendheid opent, komt er
voorlopig geen eind aan. Hij kent de materie als geen ander en verkondigt aan iedereen, die het maar horen wil, hoe de laatsten van een
kwijnend gilde denken over de overheidsbemoeiïng ten aanzien van de
riviervisserij.
Hij spreekt denigrerend over de Tweede Kamer, „die er niks van weet,"
de Visserij-inspectie, de Heidemij en zegt in dit verband: „Ze doen alles
voor de hengelsport, maar wij worden in een hoek gedrukt. Wij zijn
vergeten, verraden en verkocht." Ook fulmineert hij tegen zogenaamde
zalmtrappen, die de ingenieurs destijds bij de Maasverlegging in de
rivier bouwden. „De grintgronden zijn best voor de zalm om hier te
paaien, maar de vis kan geen acht meter hoog klimmen. Voor de jonge
aal maakt dat niks uit— dat zijn schelmen. De gaten, die door de grintbaggerij in de Maas ontstaan zijn, zijn echter schitterend, want daar kan
de vis in wegvluchten. Maar ze moesten die gaten niet zo diep maken.
Dan kon zich plankton en begroeiing langs de kanten ontwikkelen."
Nee, Biesters is van mening, dat er ondanks de chemische waterpest
nog veel te redden geweest zou zijn, al moet hij aan de andere kant
erkennen, dat de visserij op de Waal door de hoge waterstand weer wat
opleeft „Maar normaal is de karbolzalm - is niet hard en makkelijk te
buigen -uit de vervuilde rivieren niet te eten.
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Ook de paling heeft een onaangename smaak. De stookolie en andere
rommel zit voorin de slokdarm en trekt door het hele lichaam. Met de
vis op de Maas heb je daar geen last van.
Ik hoef bij mijn vriend Van Knijff heus niet met een stinkzalm te komen.
Die hoeft niet eens te ruiken; die ziet het al met één oog.

Maaszalm
Deze opmerking bracht ons naar de heer P. J. van Knijff, eigenaar van
het wegrestaurant „De Buke" in Heerewaarden, die als culinaire
curiositeit in ons land onvervalste Maaszalm (per moot met de nodige
entourage ƒ 8,50) op de menukaart heeft staan. Wanneer er in het hele
dorp geen zalm te vinden is om fotografisch te vereeuwigen, heeft hij
er altijd wel een paar in de diepvries liggen, die chefkok J. van Beek
graag wil tonen. De heer Van Knijff is een vriend van de vissers en
kan ook veel over opkomst en verval van Heerewaarden vertellen.
„Persoonlijk geloof ik, dat de grote zuiveringsinstallaties, die de
Duitse industrie wil bouwen, over 10 jaar de visserij hier weer als
vanouds zal laten herleven. Ik weet, dat ik in die mening alleen sta,
want de vissers geloven er helemaal niet in."
Op onze vraag, of hij veel zalmeters in huis krijgt, zegt hij: „Ja, ik heb
mijn vaste kring van liefhebbers, die van heinde en verre komen. Zalm
is een heerlijk eten. De schotzalm, die hier gevangen wordt, heet van
huis uit zeeforel. De gewone beekforel hoort trouwens ook tot de
zalmenfamilie.
De zalm is een enorme sprinter en vliegt soms met zoveel snelheid in
het net, dat de striemen op z’n kop staan. Maar…., schrijft u er niet
teveel over. Zoveel wordt er tenslotte niet gevangen". Toen we afscheid
namen van de heer van Knijff, zeiden we hem, in het dorp gehoord te
hebben, dat hij de titel baron zou mogen voeren.
„Dat is wel zo, maar dat wil ik liever niet vermeld zien", antwoordde
hij, waarna hij op ons verzoek met boeken en oude documenten aantoonde, een rechtstreeks afstammeling te zijn van een eeuwenoud Fries
adellijk geslacht uit Dokkum, waarvan bijvoorbeeld Horatius Hiddema
van Knijff in het laatst van de 18de eeuw een bekend figuur was.
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Dhr. P.J. van Knijff en zijn chefkok J. van Beek tonen enkele onvervalste
Maaszalmen uit de diepvriesvoorraad.

Krimp
In het sober ingerichte café “Het Veerhuis”, waar het verleden
tastbaar is, kregen we nog meer over de zalmvisserij te horen. Zo is
het bijvoorbeeld een eeuwenoud gebruik – en dit gebeurt vandaag
ook nog - dat de vis krimp geslagen wordt. ‘We geven de zalm met
een klomp eerst een tik voor op de neus en dan achter op de kop. De
derde slag is de genadeslag. Dan rilt ie en is, zoals wij zeggen, krimp.
Dat wil zeggen: het bloed slaat door het vlees heen en geeft de zalm
de mooie rode kleur. Als het niet goed gebeurt, sla je de vis vet en
wordt het vlees slap. De Deense en Noorse zalm is als rauwe spek
van de Centrale en ook niet zo lekker’.
De 56-jarige exploitant Huibert Sepers toont ons vergeelde foto’s van
weleer. Ook de 87-jarige vader Gerrit, het glaasje brandewijn-metsuiker in de hand, buigt zich erover heen en vergeet even het vierde
geslacht van de Sepers, dat in een kinderwagen naast het biljart krijst.
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Er komen ook enkele oudere vissers bij en de verhalen van het
ongrijpbare ‘toen’ komen los. Vroeger, toen de vloot nog een omvang
had van 70 schokkers, was het café bijzaak – de Sepers gingen liever
maandenlang vissen op de Duitse Rijn. Maar thans heeft Huibert er een
winkeltje in hengelsportartikelen bij. ‘Dat loopt geweldig. Veel
belangrijker dan de beroepsvisserij’. Bij het slot van ons bezoek kregen
we een aantal merkwaardige visavonturen te horen, die als ‘levende
historie’ in de volksmond van het dorp leven.
Natuurlijk mocht hierbij
het verhaal van de zwaarste zalm, die ooit in
Heerewaarden gevangen
werd – liefst maar 44
pond – niet ontbreken.
En als even natuurlijk
moest de oude Gerrit
Sepers hier zijn grootste
visdag in 1926 tegenover
stellen, toen hij liefst 49
zalmen tegelijk in zijn
netten kreeg.

Hendrik Biesters (64), de oudste actieve visser:
‘Mijn netten liggen te verrotten’.

14 – De Beun Beun nr. 90 Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

OPROEP E-MAILADRES
We kunnen er bijna niet meer buiten: de computer en
internet. Op een enkele uitzondering na, heeft iedereen er één in huis.
Om het emailbestand van onze leden en donateurs recent te houden wil
ik u vriendelijk verzoeken mij bij verandering te mailen op email:
penningmeester@zalmschouw.nl
Alvast bedankt, Gert Hulsdouw
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12 juni 1991 – 12 juni 2016
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat onze Vereniging volgend
jaar op 12 juni zijn 25-jarig jubileum zal vieren.
Om een aanloop te maken naar deze heugelijke datum, willen wij van
af deze Beun aandacht schenken aan het ontstaan en het verloop van
onze vereniging.
In 25 jaar heeft onze vereniging het één en ander gepresteerd en willen
wij graag dingen onder de aandacht brengen. Denk daarbij aan actieve
personen binnen onze vereniging die worden uitgelicht, activiteiten die
plaats vonden en bijzondere projecten, noem maar op.
We beginnen deze aftrap met het verhaal van Kees Venderbos over het
begin van de VBZ op de volgende pagina en hopen dat u net zoals wij
zult genieten van de verhalen en oude foto’s.
Op naar 25 jaar VBZ !!
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HET BEGIN VAN DE VBZ
Tekst & foto’s : Kees Venderbos
Onlangs werd mij gevraagd om als voormalig secretaris van de stichting ‘De Oude Vissershaven’ een stukje te schrijven over het ontstaan
van de huidige V.B.Z. Het eerste dat me toen te binnen schoot, was de
herinnering aan de veel te vroeg overleden Janus Baks. Voor ons begon het zo.
In december 1979 kwam Janus bij mij op school vragen of ik in de kerstvakantie tijd had om een voorstel van hem aan te horen, samen met een
aantal andere mensen. Zo kwamen op een donkere avond, tussen kerst
en nieuwjaar, Cor Viveen, Cornelis Struik, Bas van Straten, Janus en ik
bijeen op de boot van Janus in de jachthaven van Woudrichem. Daar
ontvouwde hij zijn plannen, die later, met bovengenoemde personen als
bestuur, zouden leiden tot het ontstaan van de stichting De O.V., organisatoren van de visserijdagen te Woudrichem. Eén van zijn plannen
was om op die dagen, te houden eind augustus 1980, zo veel mogelijk
zalmschouwen bij elkaar te brengen.
(bovenstaande foto: Kees Venderbos in zijn jonger jaren)
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Hiervoor werden in het voorjaar bekenden benaderd, de pers gezocht,
maar ook heb ik samen met Janus diverse tochten met de auto gemaakt
naar Werkendam, Hardinxveld en de Biesbosch om zalmschouwen op
te sporen. Van één van die tochten herinner ik mij nog de ontmoeting
met Evert Begemann, samen met zijn vader bij hun zalmschouw. We
kregen de toezegging dat ze naar Woudrichem zouden komen.
Na een voorjaar en zomer van voorbereidingen hadden we de 1e Visserijdag te Woudrichem op zaterdag 30 augustus 1980. Het weer werkte
niet echt mee, maar vele duizenden belangstellenden togen naar ons
vissersplaatsje. In de haven van de W.S.V. Woudrichem was een steiger
vrijgemaakt en daar lagen rond de 25 zalmschouwen te pronken, een
aantal dat heel lang niet samen was geweest.

Visserijdag Woudrichem
Na deze samenkomst smaakte het voor de schippers naar meer. In overleg met het bestuur van de O.V. werd een bijeenkomst belegd waar verhalen en foto’s werden gedeeld en een film op de Visserijdag gemaakt,
werd vertoond. Ook werd er heel veel gepraat over de toekomst. De
O.V. werd gevraagd om voorlopig als ‘bestuur’ voor de schippers op te
treden. Een niet officiële ‘zalmschouwclub’ was geboren. Hieruit ontstonden allerlei plannen.
Elk jaar een voorjaarsvergadering, elk jaar een reünie, later elk jaar een
zeilwedstrijd en nog later de uitgave van een clubblad.
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Van de reünies herinner ik me nog Moerdijk 1981, de Biesbosch 1982,
de 2e Visserijdag Woudrichem 1983, Biesbosch 1984, Den Bosch 1985,
Hooge Zwaluw en Woudrichem 1986, Schoonhoven 1987, Dordrecht
1988, Woudrichem 1989 en Terheijden 1990.

Moerdijk 1981

Schoonhoven 1987

Bij de laatste jaren ging ook steeds de door ons aangekochte en gerestaureerde schokker mee als moederschip.

Moederschip schokker Janus

Met Pinksteren werd er gezeild vanaf Tiel naar Gorinchem. Eerst met
twee bootjes, later in 1984 waren er al achttien scheepjes die op zondag
10 juni in Tiel startten. Er liepen ’s middags zestien zeilend de vluchthaven van Gorinchem binnen.
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Het genoemde clubblad, zo heette de 1e uitgave, zag het levenslicht op
24 augustus 1984 in de Biesbosch, waar onze voorzitter Cornelis Struik
het eerste exemplaar aan de leden aanbood. Dat hij toen onze voorzitter
was, had een trieste reden. Janus, onze eerste voorzitter en bedenker
van het hele gebeuren, was namelijk voor de 2e Visserijdag in 1983 op
51-jarige leeftijd overleden.
Hij, de grondlegger van het Visserijmuseum Woudrichem, de architect
van de O.V., met ideeën voor een buitenmuseum met een schokker en
een galg aan een steiger in de Maas, heeft alleen de 1e Visserijdag meegemaakt. Het clubblad kreeg later een echte naam, De Klapmuts, waarvan in 1995 volgens mij de laatste uitgave was bij het 15-jarig bestaan
van de O.V.
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Na een jaar of negen de belangen van de zalmschouwschippers te hebben behartigd, sloop er langzaam lichte ontevredenheid c.q. bezorgdheid in bij een aantal schippers over de manier waarop de O.V. voor
hen optrad. Op de wintervergadering van 1989 kwamen hierover de
eerste signalen. Na een goed gesprek tussen leden en bestuur, bleken de
problemen toch niet zo groot te zijn en werd besloten nog jaren met
elkaar door te gaan.
Toch bleek later dat hier de basis lag voor het uit elkaar gaan van de
O.V. en de zalmschouwclub. Op zich een prima zaak en in het belang
van beide partijen. De O.V. kreeg het steeds drukker met organiseren
en de ontwikkeling van het buitenmuseum, de zalmschouwclub was
toe aan een gekozen bestuur en meer inspraak over de te varen koers.
Op woensdag 3 januari 1990 heeft het bestuur van de O.V. een aantal
zalmschouwbezitters bijeen geroepen om over een andere constructie
voor het besturen van de zalmschouwclub van gedachten te wisselen.
Zonder de intentie te hebben iemand te bevoordelen, is toen geprobeerd de mensen zo te kiezen dat de leden zo breed mogelijk waren
vertegenwoordigd.
Er kwamen twaalf mensen opdagen. Uit deze groep kwam naar voren
dat het anders moest en er kwam een voorstel naar de andere leden toe
om onder de vleugels van de O.V. te blijven. Ook stelden ze voor een
commissie vanuit de leden te vormen die in de toekomst de belangen
van de zalmschouwen zou gaan behartigen. Met dit voorstel zijn we in
maart 1990 op de vergadering naar de leden gegaan en de meesten
konden zich hierin vinden.
Op die avond is er een werkgroep gevormd die met een enquête bij de
inmiddels 130 leden tellende club heeft geprobeerd de wensen te
bundelen. Teleurstellend voor die werkgroep was, dat slechts 39 leden
op hun oproep reageerden.
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Hieronder de enquête en de uitslag:
JA
1. Wilt U dat de stichting “De Oude Vissershaven’
onze belangen blijft behartigen ?
25
2. Was U het er mee eens dat er een werkgroep
werd opgericht ?
26
3. Wilt U dat er naast het bestuur van de
Stichting een werkgroep van leden blijft bestaan ?
20
4. Bent U bereid zich eventueel verkiesbaar te
stellen voor de werkgroep ?
3
5. Wilt U dat de zalmschouwclub een eigen vereniging wordt ?
19
6. Bent U bereid zich eventueel verkiesbaar te
stellen voor het bestuur ?
3
7. Wilt U bij de jaarlijkse reünie:
a. Een stad of dorp bezoeken
16
b. Een aktiviteit bijvoorbeeld barbecue, zeilof roeiwedstrijd ?
16
c. Een afwisseling tussen a en b ?
24
8. Wilt U jaarlijks meerdere evenementen bezoeken in stad, dorp of streek aldaar georganiseerd ?
24
9. Wilt U dat er meer aktiviteiten georganiseerd
worden ?
21
a. Barbecue
13
b. Zeilwedstrijd
20
c. Vaartocht
21
d. Viswedstrijd
12
e. Suggestie ?
0
10. Bent u bereid zich in te zetten bij het organiseren daarvan ?
16
11. Wilt U meer informatie in ons clubblad ‘De
Klapmuts’ ?
26
12. Mogen we ook copy van U verwachten ?
16
13. Bent U bereid meer contributie te betalen als
er meer georganiseerd wordt ?
23
14. Ons voorstel, de jaarvergadering naar de vrijdagavond in plaats van zaterdagmiddag ?
22
15. Twee vergadering per jaar in plaats van één
11
16. Eventuele opmerkingen en/of suggesties ?
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NEEN
12
11
16
31
16
31
7
6
9
11
8
11
6
5
10
0
17
5
14
12
10
20

Opmerkingen en suggesties van de leden:
In De Klapmuts alles over zalmschouwen zoals:
-

Waar kan ik zeilen laten maken?
Waar kan ik een mast laten maken ?
Waar kan ik een huig laten maken ?
Hoe kom ik aan klinknagels ?
Hoe behandel ik mijn huig ?
Wat zijn de maten van de verschillende type
zalmschouwen, eventuele kosten en adressen ?
Gedragsregels voor natuur en milieu
Bij zeilwedstrijd betere wedstrijdregels
Onderdeel worden van het ‘Zeilend Bedrijfsvaartuig’
Tijdens reünie wat meer organiseren voor de kinderen en
de volwassenen
De stichting mag onze belangen blijven behartigen, maar
wel aktiever en democratischer, anders een nieuwe
vereniging oprichten.
Vaartips.
Tijdens de jaarvergaderingen de koers bepalen voor het
komende jaar.
Reünie op centrale plaats in de buurt.
Meer rust bij de reünie ’s nachts, geen zuipfestijn.

Conclusie:
Wij hebben 130 formulieren verstuurd, waarvan er slechts 39
zijn teruggekomen. Een zeer teleurstellend aantal. Wij
hadden wel wat meer respons verwacht. Hieruit maken wij op
dat het de overige leden weinig interesseert wat er gebeurt.
De werkgroep
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Het aantal leden bleef stijgen, de uitnodigingen uit het hele land bleven
binnenkomen en met de reünie van Terheijden kwam er met het 10jarig bestaan van de O.V. een einde aan de samenwerking van de O.V.
en de zalmschouwclub en werd in 1991 de Vereniging tot Behoud van
de Zalmschouw opgericht.

ERFGOED DAT BEWEEGT !
De stichting Mobiele Collectie
Nederland (MCN, koepelorganisatie voor al het mobiel erfgoed in ons land) brengt eind
juni 2015 een derde en geheel
vernieuwde druk uit van de
publicatie ‘Erfgoed dat beweegt: Handboek culturele
waardering Mobiel Erfgoed’.
Dit boek kende al twee succesvolle voorgaande drukken, die
reeds lang zijn uitverkocht.
Het wordt een productie van de stichting MCN, wederom in zeer
nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed
(RCE) te Amersfoort en de Federatie Varend Erfgoed Nederland
(FVEN).
In deze derde druk, bleek naast enkele ‘oude bekenden’ uit voorgaande
drukken plaats te zijn voor onze geliefde zalmschouw.
Eind juni 2015 komt het boek op de markt en mocht u interesse hebben
voor een exemplaar, de verkoopprijs is € 29,50.
U kunt contact opnemen via mcn@mobielerfgoedcentrum.nl
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Jan Roks bracht ons op de hoogte van onderstaand nieuws wat op
www.sportvisserij.nl stond vermeld:

Mega zalm gevangen in de Maas

donderdag, 02 april 2015
Vismaten Ron van Laar en Edwin de Wit deden op 20 maart
een wel heel bijzondere vangst. Aan de Limburgse Maas
vingen de twee sportvissers een heuse ‘monsterzalm’ van
maar liefst een meter lang.
De zalm is een schitterende vis die bij veel sportvissers hoog op het
verlanglijstje staat. Deze zilveren roofvissen zijn een streling voor het
oog: ze zijn atletisch gebouwd, sterk en zien er imposant uit.
Helaas is de zalm in ons land erg zeldzaam. Slechts zeer sporadisch
wordt de ‘koning der vissen’ in de Nederlandse rivieren gevangen; en
bovendien zelden van dit uitzonderlijk grote formaat.
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Unieke vangst
Nabij de stuw van Linne, vlak onder Roermond, hadden Ron en Edwin
het eigenlijk op een andere roofvis gemunt: de roofblei. Toen er na een
tijdje een vis op het kunstaas van Ron klapte, was echter direct duidelijk
dat dit geen roofblei was. “De vis nam meteen meters lijn en was niet te
stoppen. Ik dacht dat ik een speedboot aan de haak had geslagen”, zegt
Ron. “In eerste instantie vermoeden we met een meerval van doen te
hebben, maar na een half uur zagen we dat het een zalm was.” En wat
voor een: de vis bleek precies een meter lang te zijn.
Na een kort fotomoment ging de mega zalm weer netjes terug, want
voor salmoniden geldt het gehele jaar een terugzetverplichting.

Barrières
Deze vangst is zo bijzonder omdat de zalm praktisch is uitgestorven in
de Nederlandse wateren. De zalm migreert tussen zoet en zout water:
hij wordt geboren in zoet water, trekt naar zee om volwassen te worden
en keert terug naar de bovenloop van de rivier waar hij is geboren om
zelf voor nageslacht te zorgen.
Door talrijke barrières, zoals stuwen en waterkrachtcentrales, kunnen
de zalmen deze bovenlopen vrijwel niet meer bereiken. Sportvisserij
Nederland zet zich daarom in voor de aanleg van vispassages en het
tegengaan van vissterfte door waterkrachtcentrales. Dit zodat de zalm
en andere trekvissen weer vrij kunnen migreren.
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9e Taandag VBZ / ODS

Tekst & foto’s: Jarno v/d Linden

Zaterdag 11 april stond de jaarlijkse taandag weer gepland, welke zoals
gebruikelijk plaats vond bij de Boetkeet te Werkendam, het verenigingsgebouw van de ODS. Al voor het 9e jaar op rij organiseren de VBZ
en de ODS gezamenlijk de taandag en dragen zo beiden bij aan een
stukje behoud van de zalmschouw.
Tussen 9.00 uur en 12.30 uur kon men terecht om gebruik te maken van
de klaargemaakte taan. Samen met Jaco van Hemert had ik flinke
wilgentakken boven de taanketel aangebracht, voorzien van een katrol
met touw om de zware fuiken gemakkelijker uit de ketel te kunnen
hijsen.
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Al vroeg in de ochtend kwamen de eerste belangstellenden aan met de
te tanen spullen. Op bovenstaande foto Han Oomen met zijn kleinzoon.
Deze kwamen slim bijtijds, want de weersvoorspellingen waren niet al
te best; er was regen voorspeld die in de loop van de ochtend al zou
beginnen. Met dreigende regenwolken in hun nek, kregen ze de werkzaamheden droog voor elkaar.
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Voor Jurjen en Michel verliepen de werkzaamheden wat natter. Maar
dat weerhield ze niet om de grote katoenen fok van het schip de Aaltje
net als vorig jaar weer van een laagje taan te voorzien. Behendig en
aandachtig borstelden de heren, met behulp van Jurjen’s zoontje, de fok
met de taan in.

Al met al was het weer een gezellige en geslaagde taandag. Mijn dank
gaat uit naar de fijne samenwerking met de ODS en voor een ieder die
interesse heeft, volgend jaar gaan we er weer voor !
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KONINGSDAG 2015 GRANDE
PARADE

Tekst en foto’s: Dirk en Jopie van Krimpen (ALB 2)
Tijdens de afgelopen winterwandeling vroeg Piet van Vugt van de
evenementencommissie ons of we interesse hadden mee te varen
tijdens de Grande Parade op Koningsdag in Dordrecht. Daar hadden
we wel zin. Het is vlak bij huis vanuit Alblasserdam en een leuke
start van het seizoen na een lange winter.
Na het nodige aan mailwisseling met Ferry van Yperen en screening
door de veiligheidsdiensten was de aanmelding een feit. Een dag voor
Koningsdag was de briefing, waarbij alle schippers aanwezig dienden
te zijn. De Grande Parade was op alle fronten voorbereid. We kregen
zelfs een 3D simulatie te zien.
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Het verzoek kwam om op marifoonkanaal 8 aan te melden en te communiceren met de regie van de Grande Parade. Nu heeft een zalmschouw over het algemeen geen marifoon aan boord en zo ook wij niet,
dus was de oplossing opgevat om in de buurt van de schepen te blijven
die wel een marifoon hadden.
Opvallend was wel dat er maar twee zalmschouwen mee voeren; Peter
van der Plas met Sienus van Bommel aan boord en wij. Ik weet dat de
Oranjes en Dordrecht met de Gebroeders de Witt een teer punt is, maar
Dordrecht en zalmschouwen horen toch echt bij elkaar. We kregen de
laatste paperassen mee en de vlag die toegang gaf tot het gestremde
drie rivieren punt voor Dordt.

We voeren met Peter en Sienus naar het oplijnpunt op de oude Maas en
tot onze grote verbazing zagen we Peter met een grote handmarifoon
aan boord. Het moet toch niet veel gekker worden.
Het weer viel buitengewoon mee, lekker zonnig, 3 bft N/W en zo’n 11
graden. Lekker windje om rustig op de fok langs de koning en zijn
vrouw te varen en een mooie koningsgroet te kunnen brengen.
10.00 uur was het verzamelen en om 11.00 uur varen. Vlak voor de
parade begon, vlogen er vier oude Fokkers over en begon de parade
met negen stoomslepers die in linie richting het westen voeren. Wij
voeren tussen de enorme Ark van Noach en een emmerbaggerschip,
vrij vooraan in de stoet. Na een geslaagde koningsgroet voeren we
richting Sliedrecht en weer terug naar Alblasserdam.
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Peter en Sienus gingen het Wantij in, vanwaar ze een sleep kregen
achter Jan de Stercke naar Gorinchem. Wij zijn met de stoomsleepboten
en de Seven Sun, een 146 meter lange pijpenlegger die bij IHC Kinderdijk is gebouwd, teruggevaren.

Thuis aangekomen keken we de video opname en wat denk je, de zalmschouwen waren niet op de tv geweest. Bij het zien van de beelden viel
ons op dat de koninklijke familie op een oude rietaak in de Nieuwe
Haven overstapte. He, dachten wij, dat is net zo’n aak als Petro Leeuwis
heeft, maar dan zonder mast en strak in de lak.
Bij het nogmaals bekijken van de beelden, bleek het toch Petro met D’n
Ouwe Biesbosch te zijn en zagen we hem behendig aan het roer staan
met alle Oranjes aan boord. Wij kijken terug op een geslaagde dag.
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Het is u vast en zeker niet ontgaan dat de 9e Teer, Lijnolie en Ouwe
klare Race die op vrijdag 8 mei j.l. van start zou gaan in Werkendam,
is afgelast wegens een tegenvallend aantal inschrijvingen. Hieronder
een ingezonden stukje namens de TLO-commissie.

Werkendam, 29-4-2015
Beste vrienden van de Teer-, Lijnolie en Ouwe klare Race,
Door een tegenvallend aantal inschrijvingen voor de
9e Teer, Lijnolie, en Ouwe klare-Race hebben wij als
TLO-commissie moeten besluiten de 9e editie af te moeten
lassen.
Dit met pijn in ons hart, daar het voor deelnemers en volgers, maar ook
voor ons als organisatoren, steeds een evenement was om met veel
plezier naar terug te kijken. Het is een evenement vóór en dóór deelnemers, maar ook de bijdragen van alle vrijwilligers en sponsors waren
een onmisbare factor. Wij willen iedereen dan ook hartelijk danken
voor de bijdrage voor de vorige edities! Wij zullen mogelijk in 2017
bekijken of we het evenement weer kunnen oppakken en hopen dat we
dan eventueel weer op jullie mogen rekenen.
Nogmaals onze hartelijke dank voor de voorgaande jaren, namens de
Teer-Lijnolie en Ouwe klare commissie,
Ewout van den Heuvel, Conny Gouwens, Petro Leeuwis, Evert
Begemann, Sander van Voorst (secretaris), Albert Oomen (penningmeester), Jan van de Pas (voorzitter) gsm 06-53470015.
Email: tlo@visserijmuseumwoudrichem.nl
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Up to date houden zalmschouwregister
Om het zalmschouwregister up to date te houden, is het van groot belang dat iedereen een verandering van eigenaar of naamsverandering
van de boot doorgeeft bij Gert Hulsdouw, zodat we steeds over de huidige gegevens beschikken.
U kunt als volgt de veranderingen doorgeven:
1).Via e-mail: penningmeester@zalmschouw.nl
 Mijn boot is in 20.. verkocht aan:
 VBZ volgnummer was:
 Ik heb in 20.. een nieuwe boot gekocht van: (naam vorige eigenaar)
 VBZ volgnummer is:
2). Of via onze website:
 Kies in hoofdmenu ‘werkgroepen/contact’
 Kies ‘Documentatie & Registratie’
 Kies ‘Wijzigingsformulier’, vul dit in en verstuur

Slijterij-Wijnhandel “De Dikke Pomp”
Groot assortiment wijnen,
gedistilleerd en cadeauartikelen.
Diverse soorten kruidenbitter, Scrobbelér
en jenevers van Rutte.
Tevens verkoop eigen merk: Gerard Brons
jenever en Beerenburger.

Kerkstraat 38-40 / 4285 BB Woudrichem
Telefoon: 0183-301266
Email: slijterij-wijnhandeldedikkepomp@kpnmail.nl
Facebook: Slijterij-wijnhandel “De Dikke Pomp”
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Oog voor detail
Tekst: Arie van der Ree, WM15

Onderwerp: Rol voor een weel
Eigenaar: Fam. Viveen
Foto’s: A. de Joode en A. v/d Ree
Met de visserijdagen in Woerkum staat
meestal de schuit van Aart en Anja de
Joode te pronken voor hun huis. In 1998
hadden ze het roer aan boord gezet en in
de vingerlingen een apart blok hout gehangen. Dit was een interessant ding en
moest maar eens beter bekeken worden.
Het was duidelijk een attribuut voor de
visserij. Een naam voor dit ding was in
de familie niet bekend. Het hoorde bij
de schuit die Anja’s overgrootvader in
1911 bij Van der Hoff in Boven–
Hardinxveld had gekocht. Deze visser
was Cornelis (Cees) Viveen. (geb. 5
augustus 1873 te Woudrichem en † 29
maart 1956).
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Later heeft zijn zoon Frans Viveen (geb. 14 mei 1911en † 2 juli 1971) er
mee gevist en de schuit is tot heden in de familie gebleven.
Frans Viveen viste o.a. met fuiken in de Biesbosch en hij leverde de
vangst af bij Koman in Werkendam. Ook viste hij op de Bergse Maas op
spiering met korven. De korven waren met lijnen aan een dik kokos
touw geknoopt.
Het dikke touw werd een weel genoemd. Het begin van deze lijn werd
met een staalkabel op een krib vastgezet. De staalkabel werd gebruikt
om slijtage aan het touw op de stenen tegen te gaan. Het uiteinde van
de weel werd met een anker (in de familie een weelanker genoemd) in
de rivier vastgelegd. Om het binnen halen van de weel met korven te
vergemakkelijken werd het naamloze hulpmiddel gebruikt.
Ook scheelde het in de slijtage aan de schuit. Er zijn nog duidelijke
sporen zichtbaar op het boord.
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Het blok is gemaakt uit een massief stuk eiken van 80,5 cm lang en 14,5
cm breed en 10 cm dik. Aan de bovenkant is het blok voorzien van een
4 cm brede keep waar een schijf in zit. De schijf draait op een zeskantige
bout en moer. De binnenkant van de keep is bekleed met staalplaat van
1mm dik die aan de zijkant is vastgespijkerd. Net onder de keep is een
band van 30mm breed en 2mm dik tegen de achterkant en twee
zijkanten gespijkerd.
Hieronder word het blok smaller 9,5 bij 9cm. Het loopt taps naar onder
en wordt aan het ondereind 4,5 bij 5,5cm. Om het onderste deel zitten
twee banden van 30 bij 2mm met een gesmede nagel vastgezet. Beide
banden zijn voorzien van een puntig gesmede pen. De pennen zijn
vermoedelijk autogeen gelast. De bovenste 10 en de onderste 9,5cm
lang, ongeveer 15mm dik en naar één kant puntig gesmeed. De afstand
tussen beide banden is het zelfde als de afstand tussen de vingerlingen
op de schuit. Om de balk aan de schuit te kunnen hangen moest er
ruimte gemaakt worden in het hout. Hiervoor was er een 45mm brede
uitsparing achter de pennen gemaakt. Het is een mooi en oud visserij
attribuut en waarschijnlijk de enige in deze uitvoering.
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informatie over schuiten uit
Hardinxveld, Moerdijk, Ammerstol, Beneden Leeuwen,
Heerewaarden, Sliedrecht en Geertruidenberg.
Om de week op donderdagavond vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur,
Bel met Rhett 06-54644878 of Arie 06-11248813
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WOERKUMS

19e Kampioenschap vis
bakken
Tekst & foto’s : De redactie
En, heeft u ook weer zo genoten tijdens het 19e Kampioenschap visbakken op donderdag 21 mei hemelvaartsdag ? Het evenement, dat
ieder jaar al druk bezocht wordt, trok dit jaar naar schatting van de
organisatie tussen de 10.000 tot 15.000 bezoekers. Het was koppen
lopen in de Kerk- en Hoogstraat !
Er werd zo’n 650 kilo rode poon gebakken die dag en de verkooppunten konden de vraag ernaar bijna niet aan. De sfeer en het weer waren
geweldig. Vanaf de bomvolle terrassen kon men genieten van de visbakkers, visetende mensen en weerklonken de liederen van visserskoren.
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Dat de organisatie het evenement bijna had afgeblazen, heeft u in de
vorige Beun kunnen lezen. Gelukkig kon door intensief overleg met de
gemeente en diverse instanties alles toch doorgaan.
Ter ondersteuning bakten en verkochten de VBZ en de ODS gezamenlijk en belangeloos de hele dag rode poon. Met zes vuurduvels naast
elkaar en ‘kort bij dichies’ was het zweten voor de bakkers, maar maakten zij wel dat Ad van de Water, die zich voor het evenement als deelnemer had opgegeven, de originaliteitsprijs won !

Enthousiaste zeilmakers en nettenbreiers vertonen hun kunsten
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Rhett Eekels met veldsmidse

Richard Abbink met touwbaan

Rond 18.00 uur was de spanning weer te snijden en verzamelde
iedereen zich rondom het podium waar de prijswinnaars bekend
werden gemaakt.
De kampioensbeker was dit jaar voor Jan Timmermans, de tweede prijs
voor Nooch Wilhelm en derde prijs voor Joyce Spoor. Chris van Beek
nam de Henk de Kock Trofee in ontvangst voor het bakken van de
beste zalm. Dezelfde trofee, maar dan voor het bakken van rode poon
ging naar Nooch Wilhelm.

Meer informatie, zie website www.festivalweekendwoudrichem.nl
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BINNEN ONZE VERENIGING

Blij zijn we met de geboorte van een
dochter en zusje.

Mirthe

8 april 2015, om 00.55 uur
Zij weegt 3165 gram en is 50cm. lang.
Marco & Arjanne van Steenis
Daphne
Goudensteinstraat 42, 4175 CG Haaften
tel. 0418-641884
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Bedroefd geven wij u kennis, dat de Heere tot Zich heeft genomen onze geliefde
vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader
Jan Boogaard
Sinds 28 december 1982 weduwnaar van Neeltje Martijntje Boogaard-Duister
eerder gehuwd geweest met Johanna Boogaard-Nieuwkoop
In de gezegende leeftijd van bijna 87 jaar.
Theo en Joke Boogaard-Lagendijk
Desiree en Janwim
Christa, Joke Teun
Hans en Nellie Boogaard-Verbeek
Joop en Liesbeth Boogaard-Duister
Jetse, Anton, John, Jeffrey
Chris Boogaard en Karin van de Laar
Jantine en René
Gerard en Evelyne
Martien en Ina Boogaard-Treffers
Marijke, Niels
Dick Ria Boogaard-Timmermans
Martijn en Neline
Andreas, Jeroen
Arnold en Jolanda Boogaard-van Leeuwen
Sarah
Jetse (in liefdevolle herinnering)
en achterkleinkinderen
17 mei 2015
Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg
Correspondentieadres: Familie T.J. Boogaard
Singel 7
4264 SE VEEN
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Feestelijke tewaterlating
Steekhengst Boreas
Tekst: Gert Hulsdouw
ARNEMUIDEN, ZATERDAG 16 MEI 2015: Na het mooie weer van de
afgelopen Hemelvaartsdag met het visbakken in Woudrichem, was
het vandaag even wennen. We zijn goed gemutst op pad gegaan,
maar toch, het regende de gehele weg. Eenmaal in Arnemuiden aangekomen, werden we onthaald met koffie en koek. Dat maakte al
weer heel wat goed. Gelukkig hadden we een tent van het museum
en konden we droog zitten.
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Na het officiële gedeelte, de tewaterlating van de Boreas, knapte het
weer op en hebben we in het zonnetje lekker een visje gebakken en
samen met het Visserijmuseum Woudrichem ook nog paling gerookt,
dat alles onder algehele belangstelling van de bezoekers van de gastvrije werf.

De Boreas is een Hollandse Hengst of Steekhengst en is een scheepstype
dat is ontstaan in het grensgebied van de Zeeuwse delta en het ZuidHollandse rivierengebied. Het is een soort grote houten zalmschouw
van 10 x 3,20m met een echte huik en een spriettuig. Overigens is het
beslag van de Boreas gemaakt door Rhett Eekels, de welbekende smid
binnen onze vereniging.
Nadat we alles hadden opgeruimd en de spullen weer in de bus van het
museum geladen hadden, zijn we nog een borrel gaan drinken en
terwijl het feestje op de werf van Hoogaars nog in volle gang was, zijn
we huiswaarts gekeerd, met een voldaan gevoel en een ervaring rijker.
Foto’s: Website www.ssrp.nl & Richard Abbink
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Te koop: Prachtige oude
vuurduvels, van groot tot
klein en veelzijdig in gebruik, zie foto 1.
Compleet en stookklaar.
Ook reparatie en diverse
onderdelen, ringen, etc.
Prijs per stuk € 175,00
Foto 1
Jarno v/d Linden,
Tel. 0183-307116
Te koop: Prachtige
juffer, compleet met
aansluitstuk om extra
pannen op te verwarmen, zie foto 2.
Prijs € 250,00
Jarno v/d Linden
Tel. 0183-307116
Foto 2
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Te koop: GZS1,
zie foto 3.
Bouwjaar 1910, geklonken.
Lengte: 6.50 m x breedte
2.10 m x holte 0,72 m
Een OPKNAPPER en
zonder zeilen.
Helaas hebben we geen tijd
om goed voor deze boot te
zorgen en zoeken we iemand
die er wel voor wil gaan.
Neem contact op met:
Tel. 06-28218020

Foto 3

Te koop: Zeer oude bruin
katoenen fok voor Fanny,
in zeer goede staat.
Prijs € 150,00

Te koop:

Tevens te koop: diverse
misthoorns.

Ouderwetse carbolineum: 5 liter € 35,00
en
ouderwetse koolteer:
5 liter € 45,00

Prijs vanaf € 10,00
Hans Vos, Appeltern
Tel. 06-51082198

Jarno v/d Linden,
Tel. 0183-307116
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KADEDAGEN
2015
RIJNKADE ARNHEM
Tekst & foto’s: Gep Frederiks
Ieder jaar, begin mei, vinden op de Rijnkade in Arnhem de Kadedagen plaats met dit jaar als thema ‘stoom’.
Op de kade zelf zijn altijd kraampjes met oude ambachten en de nodige
eet- en drinktentjes. Voor de kade liggen alle schepen, zoals steilstevens, tjalken, zeilende kotters en vooral veel sleepboten. Een paar
jaar terug waren er ook enkele zalmschouwen, maar die ontbraken dit
jaar. Wie weet komt er nog een keer een thema zalmschouwen.
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Deze Kadedagen worden sinds jaar en dag georganiseerd door
Stichting Historische Schepen Arnhem. Uit deze stichting is de Stichting
Stadsblokkenwerf voortgekomen, die aan de overkant van de Rijn een
kleinschalige historische scheepswerf opzet.
Op de fundamenten van de roemrijke ASM-werf, die in de zeventiger
jaren gesloten is, moet de nieuwe werf en een horecavoorziening met
prachtig uitzicht op de stad verschijnen.
Dit alles zal in de toekomst gedomineerd worden door een 25 meter
hoge historische werfkraan. Tussen de Rijnkade en de overkant vaart
sinds kort al een pontje die de verbinding is tussen de werf die in het
zuidelijk deel is gepland en de stad.

Ook de horeca staat op punt van beginnen. Het hele project wordt ontwikkeld met hulp van vele vrijwilligers en de steun van bedrijven,
fondsen en instellingen. Voor veel mensen kan het zinvol en uitdagend
vrijwilligerswerk opleveren. Ook worden kansen geboden aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen oude ambachten weer
tot leven gebracht worden. Een prachtig initiatief wat hoop ik zal
slagen.

53 – De Beun Beun nr. 90 Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

54 – De Beun Beun nr. 90 Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

Van zalmschouw

naar museumschouw
Tekst & foto’s: Jarno v/d Linden
Van zalmschouw naar museumschouw klinkt wel erg mooi voor ons
als zalmschouwbezitters en is iets dat je niet snel zal overkomen.
Toch is het geen sprookje of een verhaal dat verzonnen is……..
Om te beginnen met mijn verhaal, ga ik wat jaren terug in de tijd. De
rode draad in dit verhaal is het Biesboschmuseum te Werkendam, gelegen midden in het Nationale Park De Biesbosch. Dit museum heeft
een prachtige collectie aan Biesbosch gerelateerde spullen en is door de
jaren heen een geliefde plek geworden voor degene die de oude sfeer
van de Biesbosch wil beleven.
Een aantal jaren geleden kreeg het museum een oude geklonken zalmschouw, de WOU1, aangeboden die in het bezit was geweest van een
bewoner van de Biesbosch. Door omstandigheden was de boot in
verval geraakt en besloot hij de boot aan het museum af te staan.
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Het museum omarmde de boot en er werd een plan bedacht om de vervallen boot weer hard te maken. Zodoende is er een ploeg vrijwilligers
mee aan de gang gegaan en werd de boot, waar nodig gerepareerd, en
voorzien van het nodige smeed- en klinkwerk.
Tijdens de werkzaamheden werd er door het bestuur van het museum
nagedacht over de invulling van deze zalmschouw m.b.t. het museum.
Er was niet voldoende ruimte om de zalmschouw binnen te plaatsen en
om de zalmschouw buiten bij het museum in het water te leggen, was
ook een lastig ding, want wie houdt de schouw in de gaten en zorgt dat
hij in een goede conditie blijft ? Dit alles heeft er toe geleid dat de
schouw op verschillende locaties werd gestald, in afwachting van zijn
nieuwe bestemming.
We maken een sprong vooruit in de tijd, naar 2014. De Biesbosch wordt
rigoureus op de schop genomen voor meer ruimte voor de rivier de
Merwede. Om bij hoog water het peil in de Merwede onder controle te
kunnen houden, wordt het plan uitgevoerd om de Noord Waard van
de Biesbosch grotendeels buitendijks te maken. Dit heeft echter wel
drastische gevolgen voor de Biesbosch en zijn bewoners en zo ook voor
het Biesboschmuseum.
Op het moment dat ik dit schrijf, wordt er een nieuw museum gebouwd, dat op een soort van schiereiland komt te staan. In deze nieuwe
en ruime situatie, welke 26 juni 2015 geopend zal worden, wil men nu
echt binnen een originele zalmschouw tentoonstellen.
De gerenoveerde schouw, eerder in dit verhaal genoemd, is verre van
compleet en de tijd, middelen en kennis ontbreken om deze in korte tijd
gereed te maken. Aan Arie v/d Ree, rattenvanger in de Biesbosch en
een bekende van het museum, werd het probleem voorgelegd. Hij zou
daar zijn gedachten over laten gaan.
Tijdens één van zijn bezoekjes aan de Leen v/d Graaf uit Groot
Ammers, die druk aan het restaureren is, kwam dit verhaal ter sprake.
Leen had sinds een aantal jaren zijn zalmschouw, die bij Ooms te
Ammerstol was gebouwd, geheel naar origineel gerestaureerd. Aangezien Leen niet zo goed kan stil zitten, is hij inmiddels met een tweede
Ooms zalmschouw bezig.
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Ook deze wordt weer naar origineel teruggebracht. Leen heeft een gezin bestaande uit drie kinderen en een prachtige vrouw, welke niet met
z’n allen in de kleine Ooms schouw van krap 6 mtr. passen. De schouw
van het museum is 7.20 mtr. lang en zo ontstond het idee om de zalmschouwen tegen elkaar te ruilen.
Zo kan het museum direct een complete boot binnen leggen, en kan
Leen – die toch niet stil kan zitten – een Woerkumse zegenboot van 7.20
mtr., die van de oude Woerkumse visser Struik is geweest, restaureren.
Zo heeft hij een boot waar het gehele gezin op kan meevaren.
Hoe het gesprek tussen Arie en Leen precies is verlopen, kan ik niet
vertellen, maar het is een feit dat Leen erg blij is met de ruil, ondanks
dat er nog veel werk aan zit. In de vorige Beun heeft Leen zijn enthousiasme al met u gedeeld.

Op zaterdag 29 april leverde Leen zijn gerestaureerde zalmschouw bij
het nog in aanbouw zijnde Biesbosch museum af. Met een aantal man
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moest de boot het museum in gesjouwd worden en na passen en meten
stond hij op zijn plaats.

Dit mocht wel met een borreltje gevierd worden. Een prachtige boot op
een locatie die, nadat hij af is en ingericht, een fraai beeld zal opleveren.

Opgelucht en voldaan ging Leen, met een lege aanhanger, huiswaarts,
ondertussen waarschijnlijk extra gemotiveerd om de in zijn schuur
liggende WOU 1 te restaureren.
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Donateur P.J.M. Hoogvliet uit Capelle a/d IJssel bracht ons op de
hoogte van onderstaand stukje dat in Capelle-Krimpen Dichtbij 09 mei
2015 stond.

ZALMVISSERS DANKEN HUN HEER.
PARDON, HUN HEER

LEKKERKERK - Het dorpje Lekkerkerk stond eeuwenlang bekend
om zijn zalmvisserij. Met het verdwijnen van de zalm uit de rivier de
Lek stierf hier ook het vissersberoep uit. Een 25-tal springende
bronzen zalmen vestigt sinds kort weer de aandacht op dit verleden.
Aan de spelling van bijgevoegde liedregels is minder zorg besteed.
Een eeuwenoude, grote steen bracht de bal zo'n acht jaar terug aan het
rollen, herinnert bestuurslid C.J. van den Berg-Aarnoudse van de
historische vereniging Lekkerkerk door de Tijd zich. "Een hardstenen
deksloof uit de zestiende eeuw, bijna vijfhonderd jaar oud. Lekkerkerk
had toen zeshonderd inwoners (tegenwoordig krap achtduizend, DdB).
Als de Lekkerkerkse zalmvissers terugkwamen met hun vangst, legden
ze die op deze deksloof."
De zware steen lag op een voorloper van de huidige stenen muur die
het Lekdorpje tegen de rivier beschermt.
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"De vissers hadden de gewoonte om, als ze de vijfentwintigste zalm op
de deksloof hadden gelegd, even te stoppen met het werk. Ze wilden
God danken voor de rijke vangst." De gelovige vissers schaarden zich
om de buit, deden hun mutsen of zuidwesters af en zongen een
danklied. Het heeft dezelfde wijs als twee berijmde Bijbelse Psalmen: 65
en 72. Het eerste couplet luidt: 'Wij moeten Uwen lof uitgalmen / en
loven U, o Heer/voor deze vijfentwintig zalmen / en ’t aangename
weer. O, leer ons dankbaar voor U leven / bestuur in gunst ons lot. Laat
dat geloof ons nooit begeven / dat Gij zijt liefde, God'.
In totaal had het lied zes coupletten, meldt Van den Berg. "Wij hebben
er twee kunnen achterhalen; de rest is verloren gegaan."
Landheer of Opperwezen
Toen de zalmvisserij verdween, belandde de deksloof via omwegen op
de joodse begraafplaats in het dorp. Dankzij de inspanningen van de
historische vereniging ligt de steen nu weer ongeveer op zijn oorspronkelijke plaats, zij het vóór de muur in plaats van erop. Bij de inspanningen om de zalmhistorie terug te brengen, wilde de eind vorig jaar
opgeheven gemeente Nederlek niet achterblijven. In samenspraak met
de kunstcommissie en de historische vereniging viel de keuze op een
kunstwerk van de Haastrechtse kunstenaar Dick Aerts. Nederlek
betaalde er 25.000 euro voor. Het siert nu de oprit naar het voetveertje,
naast de stevig verankerde deksloof.Van den Berg: "Je ziet vijfentwintig
zalmen, als verwijzing naar het zalmlied, omdat we het zo mooi
vonden. Die mensen stonden zo nadrukkelijk stil bij het feit dat alles
niet vanzelfsprekend was." Een belangrijke spelfout in drie versregels
op het monument stoort haar daarom. Hierin laat kunstenaar Dick
Aerts de vissers hun 'heer' bedanken voor de vangst, in plaats van hun
'Heer'. Van den Berg: "Iedereen weet toch het verschil, zou je denken.
Dit kan gewoon niet."
Dick Aerts ziet het probleem niet. "Die vissers bedoelden inderdaad het
Opperwezen, maar ik heb de tekst van de gemeente letterlijk overgenomen. Ik dacht dat ze het zó wilden hebben." De gemeente
Krimpenerwaard is het echter met Van den Berg eens. "Wij gaan zorgen
dat de juiste tekst erop komt", meldt woordvoerster Kim Muskens.
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Tekst: Mirjam Lock / Foto’s: Anne Bossers
Wie waren er bij: HD1, ALB6, de ‘van Basten Batenburg’ oftewel DRI12,
DD76, RA3, HD16 en WM15.
Wat gaat de tijd toch snel ! Voor je het weet sta je in de supermarkt met
een kar vol blikken worst, ingeblikte bami, een dozijn flessen wijn en
bier om in te slaan voor het jaarlijkse weekend Pinsterzeilen.
Het weer ziet er goed uit, straf windje kracht 4-5 met (ach) een beetje
regen in de ochtend. Kniesoor die daar op let, tenslotte ‘ons benne doordouwers !
Vrijdagavond verzamelden we in het Franse Gat. Echter, door de aanleg van een loopbrug kunnen we beter spreken over het Franse
GAATJE. Doorgang is slechts mogelijk met gestreken mast. We zochten
ons heil verderop. In de ‘Ouwe Man’ (volgens één van de deelnemers
de 'Dooie Man') vonden we gezamenlijk een plaatsje. Leuk om iedereen
weer te zien. Het vuur in de ton werd aangestoken en om de sfeer te
verhogen werden worsten, compleet met blik, op het vuur opgewarmd.
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Nadat de eerste flessen wijn en bier waren uitgeschonken, kwam de
sfeer er steeds meer in en zal het gelach tot in Drimmelen gehoord zijn !
Maar goed, we zijn tenslotte gekomen om te zeilen, dus ging het gesprek over in het doornemen van de route die gezeild zou worden.
We zouden de volgende ochtend rond een uur of 11 vertrekken richting
de Moerdijkbrug. De voorspelling was noordenwind. Dat bleek voer te
zijn voor een goede discussie. Hoe kun je met noordenwind het beste
zeilen? Overigens, je kunt ook een avond vullen over bakboord en
stuurboord, doet het altijd goed op feestjes en partijen kan ik u verzekeren.
Na een zeer rustige nacht met geen zuchtje wind, (maar dat kon nog
komen) kropen de deelnemers langzaam onder de huik vandaan. Er
werden eieren gebakken en vol verwachting staarde men naar de
bomen: is er wel of geen wind ? To be or not to be: NOT dus. Maar, wat
niet is kan tenslotte nog komen, dus eerst maar eens een fikse
wandeling met de hond gemaakt om het terrein na de herinrichting te
verkennen. Echt een schitterend gebied, ik hoorde enkel vogels (en oke
muggen…..).
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Later, toen het eind van de wandeling in zicht kwam, trof ik een alleraardigste vrouw aan met twee schattige hondjes. We kwamen in gesprek over het gebied, de natuur en boten en we gingen ieder ons
weegs. Na enkele minuten hoor ik de vrouw roepen dat het asociaal is
om poep midden op het pad achter te laten. Ik kijk naar mijn hond (die
ik in zo’n situatie het liefst als Nico’s eigendom zie) en realiseer me dat
die het niet geweest kan zijn. Mijn hond (de hond van Nico dus) doet
zoiets niet. Ik roep nog terug: ‘Nou zeg, dat is zeker asociaal, maar
maakt u zich niet druk, pak een stok en wip de drol tussen de brandnetels’. Aan haar reactie te horen, had deze grote boodschap haar dag
verpest.
Toen we vertrokken om te gaan zeilen, moesten we op Wim Verdonck
wachten. Hij is altijd de eerste die vertrekt, vooraan zeilt en de afstand
vaak dubbel kan afleggen in dezelfde tijd. Tijdens de borrel vertelde
Wim ons de reden: hij was ‘aangevallen’ door een donkerharige vrouw
met twee hondjes (gelukkig ben ik tegenwoordig blond, dacht ik nog).
De drol was niet des honds, want hij was afgedekt met toiletpapier.
Nou, in ieder geval een fatsoenlijke drol, dacht ik nog. Maar, boswachter Thomas van der Es, zou hiervan horen ! Zalmschouwers zijn
wildpoepers !!! U bent dus gewaarschuwd, kijk uit waar u loopt !

De tocht zelf was fantastisch. Beetje wind, beetje regen, veel wind, veel
regen. Zeilen met een zalmschouw is bijzonder. Je kunt het niet één op
één vergelijken. Katoenen zeilen of Dacron zeilen, het gaat om het
plezier.
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Met een voldaan gevoel streken we neer in Drimmelen en dronken we
bij café Diepstraten een borrel. Ook al is de tocht kort, er zijn altijd
sterke verhalen.

Vervolgens voeren we in optocht naar het Ganzen Nest. Wat is dat toch
altijd weer geweldig, aanmeren met een zalmschouw……. Toch lukt het
om gezellig naast elkaar een plekje te vinden en dacht je dat gisterenavond gezellig was, het feest kon nu pas echt beginnen.
Om de gemiddelde leeftijd wat te drukken, sloten later nog twee zalmschouwen aan. ‘We hebben wel niet mee gezeild, maar mogen we bij
jullie aansluiten ?’ Tuurlijk, zalmschouwers zijn gezellige mensen. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd !

65 – De Beun Beun nr. 90 Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

Amsterdam

2015

Tekst: Gert Hulsdouw
Op donderdag 25 juni was het dan zover; De infoavond voor de aanbrengtocht (Zalmtocht 2015) naar Amsterdam Sail 2015.
Toen ik bij het museum aan kwam stonden er al mensen voor de deur
te wachten. Een beetje aan de vroege kant (19:05 uur) als de zaal pas om
19:30 uur open gaat, al belooft het wel een goede opkomst.
Nadat ieder zijn koffie gedronken had en de cake gegeten was, kon het
verhaal beginnen.
Sjaak v/d Heuvel had een PowerPoint presentatie gemaakt en ging van
start met het verzamelen in Woudrichem op 14 augustus. Daar staat een
gezellige avond gepland met een officiële aftrap, door een nog niet
helemaal bekend persoon, in de Historische Stadshaven. Het vertrek op
15 augustus staat om 9.00 uur gepland en zal ons leiden naar de eerste
halt in Rotterdam.
Harry Gouwens haakte in met zijn verhaaltje over Rotterdam, waar we
vroeg in de middag zullen aankomen. Daar gaan we een visje bakken
en is er de mogelijkheid om gratis diverse musea te bezoeken.
We blijven tot zondagmiddag in Rotterdam met de kleine schepen. De
grotere schepen vertrekken al wat vroeger naar Gouda vanwege werkzaamheden aan de Parksluizen in Rotterdam en de dieptebeperking in
Leidschendam.
De kleinere schepen vertrekken rond 14.00 uur naar Delft. Piet van
Vugt vertelde over de tocht naar Delft en over de ligplaatsen. In Delft
liggen de zalmschouwen aan de Lange Geer en Oude Delft en de
schepen die niet onder de brug doorkunnen, kunnen in de Zuidkolk en
aan de Hooikade afmeren.
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In Delft zijn geen activiteiten georganiseerd, maar we liggen midden in
de stad, dus een bezoek aan het centrum van Delft is altijd mogelijk en
tenslotte ligt nagenoeg ons gehele koningshuis in Delft begraven, op
loopafstand van onze ligplaatsen.
Petro Leeuwis deed zijn verhaal over Leiden uit de doeken. Daar zullen
we ontvangen worden met een borrel en krijgen we later een buffet
aangeboden. Vroeg in de avond gaan we een rondvaart door Leiden
maken, gesplitst in twee groepen omdat de groep te groot is voor één
rondvaartboot. Ook de grotere schepen, die via Gouda gevaren zijn,
zullen hier weer bij ons aansluiten. Om op tijd in Haarlem aan te komen
moeten we de volgende ochtend weer vroeg vertrekken.
Ik vertelde aansluitend wat over de reis naar Haarlem en het vertrek uit
Leiden, met ook hier weer een kleine splitsing van de groep. De zalmschouwen kunnen door het centrum van Leiden onder de bruggen
door. De grotere schepen moeten buiten om over de Kaag richting
Haarlem, waar waarschijnlijk nog wat oponthoud zal ontstaan, omdat
in Haarlem doorvaargeld betaald moet worden aan de gemeente.
In Haarlem zijn we uitgenodigd bij de Haarlemse Jacht Club (H.J.C.),
waar we als afsluiting van de Zalmtocht 2015 een barbecue hebben en
de laatste overnachting voor de Sail In, die over het Noordzeekanaal zal
gaan.
Dus ’s morgens weer vroeg op en door de sluizen bij Spaarndam. Er is
nog een kans dat de Kolksluis zal draaien zodat hier de zalmschouwen
gebruik van kunnen maken om de grote drukte te vermijden.
Hier eindigt de Zalmtocht 2015 en gaan we naar het Oosterdok in
Amsterdam. Harry merkte nog op dat de Zalmtocht 2015 geheel op
eigen risico is en dat de VBZ hier geen enkele aansprakelijkheid voor
accepteert.
Aan het eind van de avond hebben we nog wat gedronken en de balans
opgemaakt. De opkomst was goed te noemen met een vertegenwoordiging van 41 van de 58 schepen en zo’n 80 personen.
Voor alle deelnemers een behouden vaart en veel plezier !!
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HET VBZ-DEPOT
Klinknagels
Er zijn klinknagels in depot met de diameter van 7mm., in de lengte
van 9mm., 10mm., 12mm., 14mm., en 20mm.
Prijs per stuk leden: € 0,06 / niet leden: € 0,07
Katoendoek
Er is katoendoek in depot, voor de huik ruw wit katoendoek nr. 8 en
voor de zeilen nr. 10 + 12.
Prijs nr. 8 (doekbr.106.50 cm.) per mtr.: leden € 6,00/ niet-leden € 7,00
Prijs nr. 10 (doekbr.106,50 cm.) per mtr.: leden € 5,00/ niet-leden € 6,00
Prijs nr. 12 (doekbr.106,50 cm.) per mtr.: leden € 4,00/ niet leden € 5,00
Lijkentouw
Lijkentouw ten behoeve van het maken van zeilen is in depot en verkrijgbaar in 10mm en 16mm.
Prijs lijkentouw 10mm. per mtr. leden: € 2,20 / niet leden: € 2,40
Prijs lijkentouw 16mm. per mtr. leden: € 3,30/ niet leden: € 3,60
Luikenbouten
Luikenbouten zijn verkrijgbaar in de maat 6,5mm x 65 lang.
Prijs per stuk: leden € 0.25 / niet leden € 0,30
Steurkogels
Steurkogels ten behoeve van de voorstag zijn in depot.
Prijs per stuk: leden € 10,00 / niet leden € 12,00

Voor inkoop/informatie kunt u contact opnemen met de beheerder
van het VBZ-depot Rhett Eekels, tel. 0412-645628 of email:
depot@zalmschouw.nl
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Verenigings- en bestuursgegevens
Doelstelling : Het in de vaart houden en presenteren van
de zalmschouw in de ruimste zin van het
woord.
Opgericht : 12 juni 1991
Website
: www.zalmschouw.nl

BESTUUR:
* Anne Bossers (secretaris) email: secretariaat@zalmschouw.nl
Dorpsstraat 4, 4924 BE Drimmelen, tel. 0162-680556
* Gert Hulsdouw (penningmeester + ledenadministratie)
email: penningmeester@zalmschouw.nl
Bessendreef 7, 4241 DG Arkel, tel. 06-20150962
* Wim de Vries (algemeen bestuurslid)
email: documentatie-registratie@zalmschouw.nl
Zevenhuizen 8, 4251 AL Werkendam, tel. 0183-503921
* Sjaak van den Heuvel (evenementencommissie)
email: evenementen@zalmschouw.nl
Vliërdreef 26, 4254 GK Sleeuwijk, tel. 0183-304103
* Harry Gouwens (waarnemend voorzitter) email: evenementen@zalmschouw.nl
Bazeldijk 9, 4231 ZB Meerkerk, tel. 0183-353805
* Piet van Vugt (evenementencommissie) email: evenementen@zalmschouw.nl
Burgemeester van de Lelystraat 102, 4285 BN Woudrichem, tel. 0183-303981
CLUBBLAD:
E-mailadres redactie: pr-publiciteit@zalmschouw.nl
* Jarno en Marjan v/d Linden (vormgeving en redactieadres)
Pr. Willem van Oranjestraat 68, 4285 BT Woudrichem, tel. 0183-307116
* Anco Eggebeen (correspondent, redacteur)
Oudendijk 6, 4285 WK Woudrichem, tel. 0183-302752
* Gep Frederiks (correspondent, redacteur)
Paul Krugerstraat 19, 6861 CR Oosterbeek, tel. 026-4455997
BEHEER WEBSITE:
E-mailadres web-beheer: website@zalmschouw.nl
* Lennart en Miranda den Hartog (web-beheer)
’s Gravendeel, tel. 06-10234332
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