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In de negentiende eeuw werd van
de bovenloop van de Rijn tot aan zee
gevist op zalm. De riviervisserij als
bedrijfstak kende in deze tijd haar
grootste bloeiperiode.
Hier wordt op de galg het net binnengehaald met man en macht.
(foto: Aart Bijl)

De redactie stopt ermee. Wij geven
het stokje graag aan u over !!
U heeft het vast en zeker al op de Algemene Ledenvergadering vernomen: Voor u ligt de laatste Beun van onze hand. We stoppen er mee
en dat na negen jaar. Wij hebben ervan genoten, hopelijk u ook.
Iedereen hartelijk bedankt voor de samenwerking en alle waardering !
Wij geven het stokje graag aan u over. Voelt u zich geroepen om deze
leuke en belangrijke functie binnen de vereniging over te nemen, aarzel
dan niet en neem contact op met Marjan v/d Linden, tel. 0183-307116.
De redactie,
Jarno en Marjan v/d Linden, Anco Eggebeen & Gep Frederiks
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Dinsdag 2 februari: Met dat ik m’n pen op papier zet om dit onderstaande te gaan schrijven, wordt mijn aandacht getrokken door de
buurvrouw. Die probeert haar paraplu weer normaal te doen, omdat
die door een windvlaag over de kop was gewaaid. Tjonge, jonge wat
een herfstachtige winter momenteel.
Maar de terugblik op het afgelopen jaar is gelukkig zonniger. Met vers
in het geheugen, de toch weer gezellige en geslaagde Algemene Ledenvergadering. Kijk, voor en tegens heb je in elke vereniging en het bestuur is gelukkig niet te klein geworden. We hebben er weer een gemotiveerde voorzitter bij. Wij als bestuur hebben Henk v/d Sar gevraagd om de voorzittershamer weer op te nemen en daar zei hij volmondig ‘ja’ op. Henk, voel je welkom !
Ad van de Water, ook jou heten we welkom in het bestuur als vertegenwoordiger van de evenementencommissie. Harry Gouwens, geweldig
bedankt voor de tijd dat je als waarnemend voorzitter onze vereniging
hebt geleid en vertegenwoordigd. Ga er maar aan staan.
Na een waardig afscheid van onze secretaresse Anne Bossers tijdens de
Algemene Ledenvergadering wil ik ook haar bedanken voor de geweldige inzet de afgelopen 8 jaar ! En dan hebben we nog onze Sjaak van
den Heuvel. We zullen je amicale inzet missen binnen ons bestuur en
daar hebben we toch zo’n 5 jaar van kunnen genieten.
Miranda den Hartog, bedankt voor al het werk dat je doet en hebt gedaan voor onze prachtige website. De gehele redactie van De Beun niet
te vergeten, bedankt. En last but not least, onze Olivier v/d Klippe die
al zo lang bij onze vereniging zijn werkzaamheden doet met betrekking
tot de FVEN. Dan nog een bedankje aan Piet van Vugt en Gert
Hulsdouw voor de goed verzorgde Power Point presentatie met betrekking tot de evenementen 2016.
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Mijn taak die avond was, dat ik de meeste van deze personen in het
zonnetje mocht zetten met een bosje bloemen of een felbegeerd VBZ
logo. En dat in onze inmiddels vaste toplocatie, het O.V.O. gebouw te
Oudendijk waar uitbaatster Nel Baggerman met de scepter zwaait.
Dank zij haar konden we na het afsluiten van de vergadering met
champagne toasten op het 25-jarige jubileum dat dit jaar zal plaats
vinden.
En nu een wat minder leuke mededeling: Ons ‘Marjanneke’ en ‘Jarno’
(Jarno en Marjan v/d Linden), Gep Frederiks en Anco Eggebeen stoppen na het uitbrengen van deze Beun. Zij hebben dit icoon van de
vereniging zo’n 9 jaar verzorgd, en hoe ! Wij als bestuur betreuren dit,
maar respecteren hun besluit en hopen dat iemand deze belangrijke
taak op zich wil nemen. Het is mij dan ook een hele eer dat Marjan mij
heeft gevraagd om voor hun laatste Beun een stukje te schrijven voor
‘Van de Bestuurstafel’.
Oke, mag ik me even voorstellen aan degene die mij wellicht niet kennen. Ik ben schipper Wim de Vries (en mijn zaliger vrouw Nell) van de
9 mtr. zalmschouw WKD 19 uit Werkendam. Wij zijn direct en indirect
verbonden geweest met de vereniging sinds de oprichting van Oude
Vissers Haven in 1980. We begonnen met een Meerkoet van 5 mtr. lang,
maar dat werd al snel te klein.
Na het bouwen van zo’n tiental schouwtjes en de nodige ervaring te
hebben op gedaan, besloten we een 9 mtr. schouw te gaan bouwen. Die
heb ik zelf ontworpen, samen met Nell. Ze was heel kritisch en liet me
zelfs het bovenboord er afslijpen nadat hij gereed was, omdat de zeeg
niet naar haar zin was. Maar goed, tot nu toe hebben we er een geweldige boot aan gehad! Echter kan ik er tegenwoordig door wat
lichamelijke beperkingen wat moeilijk op bivakkeren en heb ik besloten
een 11 mtr. IJsselaak (opknapper) te kopen voor wat meer comfort. U
zult begrijpen wat een impact dit heeft op m’n leven: Ik zal m’n
vrienden van de zalmschouwen echt missen !! Ik hoop dat ik dit jaar
nog veel mag betekenen in het bestuur en voor jullie bezig mag zijn.
Met vriendelijke groet, Wim de Vries
Bestuursvergaderingen 2016: 11 mei, 22 juni, 21 sept., 2 nov., 14 dec.
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Uit: De Telegraaf 10-01-1987 door Rob Hoogland
Van: De redactie

DE LAATSE KUILVISSER
‘Je zou het niet zeggen, maar de Rijn is schoner dan vroeger’
In onze nieuwe serie staan de schijnwerpers op mensen die, veelal in
eeuwenoude vaderlandse beroepen, hun brood verdienen aan een
rivier. Vandaag als eerste Arie de Schokker. Als kuilvisser in de Rijn
weet hij wat tegenslag is !

SERIE Mensen aan de Rivier
Ze zeggen dan wel dat de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt, maar
eigenlijk in Spijk. Net als Tolkamer behoort het tot de gemeente Lobith,
maar de waarheid mag geen geweld worden aangedaan.
De Rijn komt bij Spijk ons land binnen en een paar honderd meter over
de grens woont en werkt Arie de Schokker. Dat is niet zijn echte naam.
Eigenlijk heet hij Arie van Sonsbeek, maar de mensen noemen hem de
Schokker omdat hij kuilvisser is.
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De laatste van Nederland zelfs. En kuilvissers gebruikten altijd schokkers als schip. Vroeger lag de Rijn er vol mee. Dan voeren ze helemaal
naar de Lorelei omdat het daar goed vissen was. Dan gingen ze voor
anker en lieten de beide elf meter lange palen met de netten eraan zakken. De stroom deed vervolgens het werk en dreef de vissen in de
mazen. Dat is het principe van de kuilvisserij, dat door Adrianus van
Sonsbeek nog altijd en als enige fanatiek wordt aangehangen.
Er is weinig geld meer in te verdienen. Zo’n streek als de
Heerewaarden, waar Van Sonsbeek vandaan komt, daar leefde men
vroeger uitsluitend van de riviervisserij. Z’n grootvader, z’n vader,
allemaal verdienden ze dik hun eten. Vader Cornelis heeft zelfs nog
een record op zijn naam staan: 3000 pond vis in driemaal
vierentwintig uur.
‘En nu’, Arie van Sonsbeek
(62), getrouwd, vader van een
gehuwde dochter, is blij als hij
in één jaar duizend pond
paling omhoog haalt.
’t Is allemaal zoveel minder
geworden. Ja, snoekbaars
vangt hij nu bijvoorbeeld die
hij aan de sportvissers
verkoopt die willen snoeken,
daar is nog maar een fractie
van over.
Die worden allemaal door die
speciaal uitgezette
snoekbaarzen opgevreten.
Arie van Sonsbeek oftewel Arie de Schokker,
een man van de rivier, maar hij ziet het niet
optimistisch in…’Snoekbaars zit er zat, maar
die vreet wel alle witvis op, dus over een tijd
is ook de snoekbaars weg!’
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Toch gaat Arie door. Hij moet ook wel, zegt hij: ‘Ik ben een kleine
zelfstandige en heb dat beetje geld gewoon hard nodig. Pas als ik 63
ben en mijn AOW vang, dan pas stop ik ermee. Denk ik’.
Het zat de laatste der kuilvissers vorig jaar niet echt mee, vertelt hij in
de gerieflijke huiskamer van zijn woonark in een inham van de
imposante rivier, waar hij een gratis ligplaats heeft in ruil voor het
onderhoud van de villa waarbij de ark is gelegen. Naast de ark, van
waaruit hij een schitterend uitzicht heeft op de Rijn, ligt zijn aak, met de
bomen omhoog en de netten keurig ingebonden.
‘Het begon met die verschrikkelijke storm van eind oktober. Ik had de
schokker op zijn vaste plaats gelegd, toen het opeens verschrikkelijk
begon te stormen. Nou heb ik al heel wat stormen meegemaakt, maar
dit ……… Alleen in 47, maar die haalde het nog niet bij deze.
Windkracht 12 of 13 was het’.
‘Iedere visser laat zijn netten zakken als het stormt. Ik had dat dus
ook gedaan en bovendien lag ie aan twee ankers vast. En toen
gebeurde er iets dat eigenlijk niet kan: in één keer werd de boot
losgetild en op de krib gesmeten. En daar bleef ie bovenop beuken.
Ongelooflijk. Ik zat hier, voor het raam, moest toch wat doen en
roeide ernaar toe. Ik klim op de krib, wil vervolgens op het schip
klimmen en word zo weggetrokken. Hing ik aan het schip en dreigde
ik te pletter te slaan. Maar ik wist nog aan boord te komen, al bleek
later dat ik alle spieren van mijn armen had verrekt. Echt, ik was
bijna wijlen. En prompt kwam mijn hoge bloeddruk weer terug.
De bakenmeester, van verderop bracht redding nadat Van Sonsbeeks
vrouw, die het allemaal ontzet had gadegeslagen vanaf de ark, per
mobilofoon om redding had gevraagd. En Van Sonsbeek besloot om de
eerstvolgende weken maar niet te gaan vissen.
Hij herstelde, maakte zich op om de Wuta zoals de aak heet (Wacht Uw
Tijd Af betekent het filosofisch) weer naast de krib te leggen en kreeg
toen te horen dat hij voorlopig niet kon vissen. In Bazel was de Sandoz
fabriek in brand gevlogen en stroomde 30.000 kilo gif de Rijn in.
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De daarop volgende weken gebeurde dat bij andere bedrijven nog
enkele malen, en besloot de robuuste Hollandse kuilvisser om zijn schip
nog langer aan de wal te laten liggen.
Het deed pijn, maar hij wist dat hij zijn vis toch niet zou kunnen
verkopen.
Op zijn zesde kon hij al netten knopen en breien. Hij werd immers
op een schokker geboren. ‘Toen ik dertien was, ging ik van school en
kregen we hier in Spijk onze vaste ligplaats. Dat kwam ook door
Hitler, die toen begon te spoken. We moesten Duitsland uit en op een
gegeven moment lagen er van hier tot Nijmegen 37 schokkers. En we
hadden het niet eens slecht. Hier in de steenfabriek verdienden ze 21
gulden per week en ik verkocht vijf pond vis voor een kwartje.
Kwam ik elke dag met zestien gulden thuis. Arme mensen aten vis
toen, maar het zijn allemaal beulen van kerels geworden’.
Onderduikers overzetten deed Van Sonsbeek ook. Hij werd wel eens
opgepakt, maar steeds liep het weer goed voor hem af. ‘Bij Duitsers is
het zo dat je altijd een grotere bek moet hebben. Hij kreeg eens een
raket in zijn boot, distribueerde ook nog vis toen de mensen het met een
tientje van Lieftink moesten doen. Trouwde een vrouw van de wal,
ging met haar op zijn schokker wonen, kreeg een dochter. ‘Daar zaten
we dan. Maar ja, we hielden van elkaar’, en moest halverwege de jaren
zestig constateren dat er in zijn vak geen droog brood meer te
verdienen was. Allerlei troep was in de rivieren gegooid na de oorlog,
en dat was aan de visstand goed te merken.
Arie van Sonsbeek nam een voor hem dramatisch besluit. Hij zette zijn
schokker aan de wal en stapte over op het vissen van tubifex een
borstelworm die als voer voor aquaria werd gebruikt. ‘Mijn gezin moest
toch eten’. Duizenden en duizenden liters van dat spul haalde de
Gelderlander naar binnen tot 1976, toen het zout in de Rijn ook die
vorm van leven onmogelijk maakte…. Hij was toen al verhuisd naar
zijn ark en ging, om aan de kost te komen, in Tolkamer als een allround
klusjesman aan de slag. Steigers bouwen, goten in elkaar timmeren,
alles deed hij. Tot vijf jaar geleden.
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Toen was de Rijn weer een stuk schoner geworden en achtte hij het
verantwoord zijn oude liefde weer op te pakken. Hij schafte twee palen
aan, kocht netten en werd weer kuilvisser. De tweede nacht al ving hij
een vis waarvan iedereen dacht dat het een zalm was. ‘Sensatie’. Het
bleek een verdwaalde zeeforel te zijn.
‘Je zou het aan al die giflozingen niet zeggen’, aldus de veelgeplaagde
Van Sonsbeek, ‘maar de Rijn is echt veel schoner geworden. Ik vang
nu zelfs rivierkreeften die ik nog nooit heb gezien. Maar er is nog een
hoop mis hoor. Dat uitzetten van snoekbaarzen bijvoorbeeld was een
regelrechte blunder. Alle witvis is opgevreten en met een jaar of
twee, drie is de snoekbaars zelf ook weg. Ik zie het aan de staart. Die
is nu al ingevallen’.

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 actueel 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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DE ZALMVISSERIJ OP DE
BENEDEN-WAAL (1885-1920)
Tekst & foto’s: Aart Bijl
Inleiding
In de negentiende eeuw werd van de bovenloop van de Rijn tot aan zee
gevist op zalm. De riviervisserij als bedrijfstak kende in deze tijd haar
grootste bloeiperiode. Vissen als zalm, elft, prik, fint, steur en houting
werden in de Nederlandse grote rivieren gevangen. Een niet onbelangrijk deel van de bevolking in het rivierengebied was werkzaam in de
riviervisserij. In de twintigste eeuw keerde het tij voor de beroepsvissers. Door diverse oorzaken verdween de trekvis uit de rivieren, waardoor uiteindelijk een einde kwam aan de grootschalige beroepsvisserij.
Dit artikel schetst de opkomst en ondergang van wat eens een bloeiende nijverheid was.
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Kantzegenvisserij
Visserijtechnieken
In de benedenrivieren werd gevist met drijfnetten, steken en zegens.
Vanaf 1870 deed de stoomkracht haar intrede en werd de zegen uitgezet met behulp van een stoombootje en binnen gehaald met een stoomspil. Deze sterk gemechaniseerde visserijen werden betiteld als de
“grote zegenvisserijen”.
Hogerop, in het rivierengebied, werd gevist met drijfnetten vanuit een
schuit en met zalmzegens vanaf de wal, een zandplaat of een vlot (“de
zogenaamde “handzegenvisserijen”). Gorinchemse, Woudrichemse,
Haaftense en Brakelse vissers maakten gebruik van een groot type vlot
dat was uitgerust met hand- en paardenspillen, de klepvlotvisserij. Het
vlot lag hierbij op het einde van een zandplaat. Zandplaten kwamen
toen nog veelvuldig in de Waal en Merwede voor. Tot ongeveer 1916
kon deze klepvlotvisserij worden uitgeoefend. De lage waterstand in de
Waal en Merwede gaf de vissers de gelegenheid regelmatig met de
zegen te vissen. De normalisatie en kanalisatie van de rivieren maakte
een einde aan deze methode. De zandplaten werden weggebaggerd en
kribben aangelegd.
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Paardenspil kantzegenvisserij Schetselaar Herwijnen

Als antwoord hierop ontwikkelde zich de “galgvisserij”, waarbij de
zegen met behulp van een in een sleuf van het vlot hangende houten
constructie en een hijsinrichting die leek op een galg kon worden
binnengehaald.
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De galg nam de functie van het glooiende zandstrand over. Na 1916
gingen de vissers in Haaften, Brakel, Woudrichem en Gorinchem over
op deze visserijtechniek. De zegen kon wel 450 tot 600 meter lang zijn,
het vlot werd met hulp van een stoombootje versleept en op koers
gehouden. Deze vistechniek was door de Gorinchemse wethouder G.
Meulenwerf in Canada afgekeken.
De drijfnetvisserij werd uitsluitend ’s nachts beoefend, waarbij in vaste
trajecten (“dreven”) werd gevist. In de praktijk was vaak sprake van
een wisselwerking tussen zegen- en drijfnetvisserij. Bij geschikte omstandigheden (laag water, zalmoptrek) werd door de vissers gezamenlijk met de zegen gevist. Bij mindere omstandigheden, schakelde men
over op het drijven, met twee vissers per schuit.
Vissersplaatsen
Op de Beneden-Waal werd vooral tussen Gorinchem en Zaltbommel
uitgebreid op zalm gevist. Het visrecht – gepacht of in eigendom – was
met name in handen van Brabantse en Hollandse vishandelaren uit
respectievelijk Woudrichem en Gorinchem. Belangrijke vissersplaatsen
langs de Beneden-Waal waren Brakel, Haaften en in mindere mate
Zaltbommel. Zo herinneren in Brakel niet alleen straatnamen zoals
Zalm-, Elft- en Fintstraat maar ook de familienaam “Zalm” nog aan het
rijke vissersverleden. Het gemeentewapen van Brakel bestond zelfs uit
twee zalmen.
Zalmvisserij: grillig bedrijf door weer en water
Regelmatig verschenen krantenberichten over de zalmvangsten in de
regionale kranten. Een compilatie toont vette en magere jaren en een
dynamiek als weerspiegeling van het karakter van vis, water en visser.
Zo werd in december 1881 door de visserij geklaagd dat de zalmvangst
op de Waal veel te wensen overliet. Toch viel het cijfermatig wel mee.
Aan de visafslag in Gorinchem werden in 1881 grotere aantallen zalmen
(in Gorinchems viswater of elders gevangen) verhandeld dan het jaar
daarvoor. In de loop van januari 1882 werden de zalmvangsten nog
beter, maar in het spel van vraag en aanbod resulteerde dat weer in
dalende prijzen.
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De Zuilichemse vissers klaagden in 1882 over de vele beschadigde netten die zij binnenhaalden. De oorzaak was een groot anker dat op de
rivierbodem lag. Het anker werd in maart 1882 met hulp van een
duiker verwijderd. De Hellouwse vissers meldden begin 1883 goede
zalmvangsten in de Waal. Sommige vissers hadden in een paar weken
al vijftien zalmen gevangen. De Haaftense vissers verschalkten in vijf
dagen tijd wel dertig exemplaren.
Eind januari 1884 klaagden de Brakelse vissers opnieuw over de slechte
zalmvangsten. Na acht dagen waren ze gestopt met de zegenvisserij
omdat er geen zalm was gevangen en de 26 daaraan werkzame personen geen cent hadden verdiend. De visserij met de drijfnetten ging
niet beter, slechts een enkele zalm werd gevangen. Begin 1885 moest de
visserij worden gestopt vanwege het drijfijs. Op 29 januari kon de zalmvisserij worden hervat, maar de resultaten vielen tegen. Dat werd mede
veroorzaakt door de hoge waterstanden waardoor het niet mogelijk
was met de zegen te vissen. Met een dozijn aanwezige vissersschuiten
werden in de eerste twee maanden van 1885 met drijfnetten slechts
veertig zalmen gevangen. En kon niemand bevroeden dat er een paar
maanden later in een paar weken tijd meer dan 40.000 zalmen te
Kralingsche Veer werden verhandeld, afkomstig van de grote zegenvisserijen. Tussen 20 december 1885 en 2 januari 1886 werden ter
hoogte van Zuilichem met drijfnetten vijftien zalmen gevangen. In de
periode van 15 januari tot 5 februari nog eens achttien . Gemiddeld 1
zalm per nacht voor een hele groep drijvers….
In de zomer van 1886 werd opnieuw geklaagd over de onbeduidende
zalmvangsten, maar deze lieten in 1887 weer een stijgende lijn zien. Er
kwamen weken voor dat er meer dan 45 zalmen werden gevangen. Als
gevolg van de geringe vangsten en de hoge waterstand moesten de
vissers in Brakel midden mei 1888 de zegenvisserij staken en overschakelen op het vissen met drijfnetten. Een maand later konden de
zalmvissers de zegenvisserij hervatten, maar de vangsten vielen tegen.
Eind jaren tachtig waren ook de Zuilichemse vissers niet bepaald tevreden over de vangsten. Slechts af en toe was er nog maar sprake van
een buitengewone vangst, zoals bijvoorbeeld in mei 1888 toen er op een
dag achthonderd elften en zeven zalmen werden binnengehaald.
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Maar over het algemeen waren de zalmvangsten laag, hetgeen werd
toegeschreven aan de recente normalisering van de rivier waarbij aan
de Zuilichemse Waaloever kribben waren aangelegd. Daarom werd in
december 1888 geprobeerd de zegen verder stroomafwaarts op te halen,
hetgeen betere resultaten opleverde.
Niet alleen werden er verschillende zalmen gevangen maar ook een
flinke partij snoeken. Vervolgens daalden de vangsten in de jaren
negentig voor de gehele rivier erg snel. Andere vissoorten zoals de
houting, wonnen daarmee aan belang.
Pacht, handel en wandel
Het Brakelse viswater werd begin oktober 1886 verpacht voor 2577
gulden voor een periode van zes jaar. De pachter was de Gorinchemse
firma J. Schetselaer & Co.
De tweede inschrijver had voor 550 gulden minder geboden. In 1876
was het visrecht in de Waal ter hoogte van de dorpen Zuilichem en
Herwijnen door de familie Van Eyck van Zuilichem voor 21000 gulden
verkocht aan de heer M.N.J. Dutry van Haeften, die lid was van de
directie van de Burgerlijke Maatschappij tot Riviervisscherij “Vooruit”’
in Haaften.
In de jaren tachtig werd deze zalmvisserij ook verpacht aan de firma J.
Schetselaar & Co. Schetselaar had zijn bedrijfspanden en materiaal te
Gorinchem geërfd van zijn ongehuwd overleden werkgever A.
Quakernaat van Spijk. Hij zette samen met zijn zoon de rokerij en zalmvisserij voort. De visserij van deze firma werd als één van de beste op
de Waal beschouwd.
De Haaftense riviervisserij maatschappij verkocht het visrecht in 1895
aan de Dordtse vishandelaar J. Aarnoutse voor een bedrag van 10900
gulden, iets meer dan de helft van de som waarvoor het in 1876 was
gekocht. Deze waardevermindering houdt ongetwijfeld verband met de
daling van de zalmvangsten, zoals deze zich na 1890 manifesteerden.
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Gemiddelde jaarlijkse aanvoer van riviervis in
Gorinchem en Woudrichem 1893-1900
(in aantallen en percentages van de totale aanvoer in Nederland)*
Plaats

zalm
aantal %

elft
steur
aantal % aantal %

Gorinchem
Woudrichem

1702
1374

8331 9,8 10
16112 18,9 12

3,0
2,4

fint
aantal %

1,8 7797
2,0 14675

11,1
20,9

(* gegevens ontleend aan het jaarverslag der Visscherij-inspectie
1917. Mededelingen en Verslagen van de Visscherij-inspectie no. 25
(Bron: Den Breejen, p. 69))
In december 1907 werd de Zaltbommelse visserij in drie percelen voor
zes jaar verpacht aan A. Oskam te Gorinchem voor een bedrag van 116
gulden per jaar. Het eerste perceel was de visserij in de haven van
Zaltbommel en tussen de kribben, het tweede perceel betrof de palingvisserij gedurende de laatste vier maanden van elk jaar en het derde
perceel was de zegen- en drijfnetvisserij. Oskam kreeg daar geen spijt
van, want 1908 vormde een goed visjaar, met name de maand juni. Zo
werden de eerste week van deze maand te Zaltbommel met drijfnetten
5 zalmen en 7 elften gevangen.
Brakelse vissers leverden aanvankelijk hun gevangen vis af in
Gorinchem bij de vishandel en zalmrokerij van A. Quakernaat van
Spijk. Maar door de betere prijzen aan de grote afslag van Kralingsche
Veer, werden later de met stro in manden verpakte zalmen per stoomboot naar deze markt verstuurd.
Later, in de nadagen van de visserij, was de zalm bestemd voor de
firma Wijnbelt in Woudrichem. Deze firma had het meeste viswater op
de Beneden-Waal in pacht en exploiteerde ook de galgvisserijen.
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Het Zalmtractaat
Door het achteruitgaan van de zalmstand in de laatste decennia van de
negentiende eeuw werd de roep om internationale afspraken steeds
groter. Om de zalmstand op peil te houden was de Nederlandse overheid rond 1860 begonnen met het uitzetten van jonge gekweekte zalmen in de rivieren. De teruglopende zalmstand was niet alleen een
Nederlands probleem.
In 1885 werd een verdrag gesloten tussen Zwitserland, Duitsland en
Nederland over de zalmvisserij, het zogenaamde Zalmtractaat. Later
trad ook Luxemburg toe. In het tractaat werd onder andere vastgelegd
dat tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 18.00 uur en tussen 16
augustus en 15 oktober met de grote zegens niet op zalm mocht worden
gevist. Bovendien moesten de drie landen door het uitzetten van jonge
zalm de zalmstand op peil proberen te houden. Per land werd een gevolmachtigde benoemd, die jaarlijks ook een conferentie en inspecties
organiseerden. Het Zalmtractaat is door de deelnemende landen nooit
opgezegd. Saillante details: de huidige Internationale Rijncommissie
heeft haar wortels in het Zalmtractaat, evenals het voormalige Rijksinstituut voor Zuivering van afvalwater (RIZA). Het RIZA werd vooral
in het leven geroepen om oplossingen te vinden voor de waterverontreinigingen, een van de bedreigingen voor de zalm- en riviervisserij.
Organisatorisch en financieel viel het RIZA onder de Visserijinspectie,
belast met de uitvoering van het Zalmtractaat.
Het Zalmvraagstuk
Tijdens beraadslagingen in de Tweede Kamer in 1904 over de teruglopende resultaten van de zalmvisserij werden vooral de Duitsers
beschuldigd van vervuiling en roofbouw. Maar ook de boven- en
benedenriviervissers beschuldigden elkaar van overbevissing, terwijl
de Duitse vissers met een beschuldigende vinger wezen naar de grote
zegenvisserijen in Nederland.
Maar behalve een visserijvraagstuk was er mogelijk meer aan de hand
met de zalm (en de elft). Twee jaar en verschillende discussies later
werd door de regering een ‘Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk’
ingesteld.
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Deze commissie stuurde op 14 oktober 1907 een vragenlijst aan de
burgemeesters van de langs de grote rivieren gelegen gemeenten.
Volgens de aan de Zalmcommissie teruggestuurde lijsten vonden in het
rivierengebied toen nog ongeveer 1600 personen direct en indirect een
bestaan in de zalmvisserij. Het aantal vissers, zowel in Brakel als in
Haaften, schommelde gedurende de periode 1885-1915 rond de 28.
Het duurde tot 1916 voordat het definitieve rapport van de Zalmcommissie verscheen, een periode waarin de vangsten al met een factor 10
waren afgenomen. De conclusie van het rapport van de Zalmcommissie luidde dat in ieder geval verder moest worden gegaan met het
kweken en uitzetten van jonge zalmen, het beschermen van de paaiplaatsen en de bouw van vistrappen langs de stuwen. Kortweg maatregelen die al in het Zalmtractaat van 1885 waren afgesproken, maar
waar in de praktijk niet veel van terecht kwam. Het was echter geen
gunstig moment om strakke maatregelen te nemen omdat de ons omringende landen verwikkeld waren in de Eerste Wereldoorlog.
Inspanningen om bijvoorbeeld jonge zalmpjes te kweken en uit te
zetten stonden op een laag pitje. Wat wel voortvarend ter hand was
genomen, was de bouw van stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales,
het ombouwen van de Rijn tot scheepvaartrivier en… het lozen van
afvalwater.
DE ZALMVISSERIJ OP ZIJN RETOUR
De rivieren behoorden onder de Visserijwet 1911 tot het 4e, 6e en 7e
district waarvoor een inspecteur werd aangesteld. Over de zalmvisserij
met de zegens en drijfnetten werd door de visserij-inspecteur in 1913
een uitvoerig rapport geschreven, waarin aantallen vissers, schuiten en
zalmen werden vermeld. Problemen waar de vissers tegenaan liepen
werden eveneens genoteerd. Deze problemen hadden meestal te maken
met waterverontreiniging, de normalisatie van de rivieren en de
drukker wordende scheepvaart.
De zalmvisserij leverde in de jaren na 1908 slechts op sommige trajecten
nog bevredigende uitkomsten op. Zo werden in 1913 door Haaftense en
Hellouwse vissers met negen schuiten (achttien vissers) 54 zalmen gevangen.
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De zalmzegenvisserij in Haaften gaf datzelfde jaar in zeventien weken
een vangst te zien van 452 zalmen. De twintig schuiten die in Brakel aan
het vissen waren, brachten 195 zalmen binnen. Met het vlot (de galg),
waarop dertig vissers werkzaam waren, werden tussen 27 februari en
26 mei 308 zalmen gevangen. Wel moest gedeeltelijk in Zuilichems
viswater worden gevist, waarvoor twaalf procent van de vangst moest
worden betaald. De Gorinchemse riviervisserij ging eind negentiende
eeuw steeds meer het karakter krijgen van grootvisserij, dat wil zeggen
dat zij werd uitgeoefend door vismaatschappijen en vanaf het begin
van de twintigste eeuw door grote vishandelaren zoals bijvoorbeeld
Schetselaar. De vissers visten dan in loondienst of op een aandeel in de
vangst. Deze vishandelaren breidden hun visgebied bovendien uit naar
de Waal tot Haaften, de Amer en de Lek door het pachten van viswater
ter plaatse, om op die wijze hun vangsten op peil te houden. Zij
moesten daarbij wel concurreren met de vishandelaren uit
Woudrichem, Wijnbelt en Weverling. Schetselaar werkte ook een aantal
jaren samen met de Woudrichemse vishandelaren Weverling en
Wijnbelt. Zij pachtten gezamenlijk het Brakelse en Zuilichemse viswater. In 1930 betaalden zij voor het Brakelse viswater 2000 gulden en
voor het Zuilichemse 250 gulden. De pacht werd in vier termijnen voldaan. Een klein gedeelte van de pachtsom kwam terug via verpachting
aan kleine vissers in Brakel, Herwijnen en Zuilichem. Het aandeel van
Weverling was iets geringer, zodat bij de eindafrekening in augustus
1931 Weverling 584 gulden, Wijnbelt en Schetselaar ieder 749 gulden
kwijt waren aan pacht. Zij visten met hun galgen in het viswater aldaar.
Hoeveel vis zij vingen werd niet vermeld. De daaropvolgende jaren
daalden de pachtprijzen. Schetselaar stapte in 1932 uit de combinatie.
Maar in gelijke tred met het aantal zalmen, nam het aantal beroepsvissers op de grote rivieren na de Eerste Wereldoorlog snel af. In 1918
waren er nog acht grote zalmzegenvisserijen op de Nederlandse
rivieren, in 1921 nog vier en in 1931 viel het doek voor de laatste.
De kleinschaliger zegenvisserijen op de Waal en Maas bleven langer op
de been, al werden de actieve visserijperioden gaandeweg korter en het
aantal vissers kleiner.
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Zalmaanvoer op de afslagen Woudrichem,
Gorinchem en Hardinxveld 1941-1955
(5-jaarlijkse gemiddelden)
Jaren
1941-1945
1946-1950
1951-1955

Woudrichem
?
45
5

Gorinchem
?
10
1

Hardinxveld
159
146
8

(bron: De Jong, Hardinxveld, p. 352)
Ook aan de Beneden-Waal moesten de vissers op zoek naar ander werk,
hetgeen ze veelal in de landbouw of op de baksteenfabrieken langs de
rivieren vonden. In Gorinchem was er voldoende werk in de groeiende
industrie, dat lag voor de Woudrichemse vissers moeilijker. Een ander
deel schakelde over op een andere visserij. Zo bood de opkomende
ankerkuilvisserij op paling steeds meer emplooi, vooral voor de vissers
uit Rossum en Heerewaarden. Tientallen schokkers waren op de Maas
en Waal te vinden, tot ver stroomopwaarts in Duitsland. Ook de drijfnetvisserij bleef – zij het in beperkte vorm – nog decennia bestaan. Hier
was het de fint die in de visserij de plaats innam van de zalm en elft en
zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog een bijdrage leverde aan het
voorbestaan van de riviervisserij.
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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
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Oog voor detail
Tekst & foto’s: Arie van der Ree, WM15

Onderwerp: Onbekende slotbout
Tijdens de restauratie van
de WOU 1 kwam het volAfbeelding 1
gende onderwerp tevoorschijn. Het betreft een slotbout waar de bedschotsteunen mee vastgemaakt
worden aan een spant.
Deze steunen bestaan uit
twee plankjes die op elkaar
zijn gespijkerd. De eerste is
iets groter dan de tweede,
hierdoor ontstaat er een
sponning. Hier werd het
bedschot tegenaan gezet en
kon het er achter liggend
schutbed niet weg glijden. Het eerste plankje werd dus met twee
slotbouten aan het spant voor de doft vast gemaakt. In de plank werd
een ruimte uitgehakt om de kop van de bout niet buiten het hout te
laten steken.
Vervolgens werd de tweede plank er met draadnagels op gespijkerd.
Hierdoor was de slotbout niet meer te zien. Meestal werd er een langere
bout gebruikt die door de twee plankjes ging. Maar door één plankje
komt dus ook voor, zie foto 2 + 3.
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Foto 2

Foto 3

Het opvallende aan de slotbouten van de WOU 1 is dat het vierkant
onder de kop langer is, zie foto 4. Dit hebben we nog nooit gezien.
Hierdoor geprikkeld, ben ik gaan kijken in de catalogus van de firma
A. Helders & zonen uit Rotterdam.
Deze catalogus van ijzerwaren is van 1916. Hierin worden de bouten
slotschroeven genoemd. Er staat letterlijk Slotschroeven Duitsch model,
kort vierkant. Dit betekent dat er ook bouten zijn met lang vierkant. Die
we dus ontdekten op de WOU 1.
Jarno van der Linden ontdekte in een bouwkunde boek een beschrijving van deze bouten in het hoofdstuk “kramerijen”. In een boek zou
dit nu “allerlei dingen” worden genoemd. De bouten worden in dit
boek slot-of rijtuigschroeven genoemd, zie afbeelding 1.
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Foto 4

Totale lengte van de bout 40mm
Schroefdraad 6mm
Vierkant 6mm
Ø kop 17mm
Moer 13x13mm
Moer dikte 5mm
Boot; WOU 1 (ex WKD 9)
Bouwkunde boek J. v/d Linden

9e TAANDAG ODS/ VBZ
Op zaterdag 30 april zullen de ODS en VBZ voor de 9e keer gezamenlijk
de taandag organiseren. De taanketel met cachou wordt opgestookt en
tegen een kleine vergoeding kunt u uw spullen tanen vanaf 9.00 uur tot
12.30 uur bij de Boetkeet (nabij de Bruine Kilhaven) in Werkendam.
Ook geïnteresseerden zijn van harte welkom, de koffie zal klaar staan !
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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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Te koop: Prachtige oude
vuurduvels, van groot tot
klein en veelzijdig in gebruik, zie foto 1 + 1a.
Foto 1

Te koop: goed onderhouden zalmschouw WKD79
Deze zalmschouw heeft om het
jaar een onderhoudsbeurt gehad
(de laatste in mei 2015).
De zwaarden en roer zijn er nieuw
opgezet in 2015.
(Bouw)gegevens: Afm. 7.25 x 2.13
meter, bouwjaar 1985, gelast, 11
spanten, bun: droog, Dacron
zeilen. Zalmschouwregister volgnr. 132 G, grenen mast, verlenghuik, buitenboordmotor Yamaha
9.9PK
Prijs: € 5.900,00

Compleet en stookklaar.
Ook reparatie en diverse
onderdelen, ringen, etc.
Prijs per stuk € 175,00
Jarno v/d Linden,
Tel. 0183-307116

Henk van der Sar, tel. 06-12486633
Email: henkvandersar@live.nl
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Foto 1a

Foto 3
Te koop: Nieuw en
nog niet gebruikte
avapeur, zie foto 2.
Prijs € 200,00
Jarno v/d Linden
Tel. 0183-307116
Te koop: Goed onderhouden
zalmschouw 7 meter, Bouwjaar
2000, zie foto 3.
Yamaha 9.9 Hightrust 4 takt (werkmotor), hardhouten vlonders, roer
en zwaarden met koperen beslag.
Vol grenen mast (niet verlijmd).
Verlenghuif met RVS frame (verlenghuif moet iets vermaakt worden).Vast 2-pers. bed, zwengelpomp om te hozen, verlichtings
accu, anker, 2 fenders. Boot is NIET
voorzien van een zeiltuig.

F
Foto 2

Vraagprijs € 7.000,00
Voor bezichtigen: Dennis Kasander
Gorinchem tel. 06-10157362 of
email
Denniskasander@gmail.com
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Te koop: zalmschouw gelast,
zie foto 4.
Bouwjaar 1983. Lengte 7,08 x
2,18 mtr. Droge bun
Zwaarden + roer eiken, mast
spriet, roeispanen + Dacron
zeilen. 2x huig + verlenghuig.
Yamaha motor 9.9PK werkschroef, bouwjaar 1998.
Vaste watertank, keukentje +
gastoestel, compl. inboedel +
bed, 2 ankers en div. touwen.
Is in 2008 compleet gestraald
en goed onderhouden + botenkar.
Vraagprijs € 6.500,00
H. Jansen, Made
Tel. 06-11002616

Foto 4

Te koop: Zeer oude
en grote Biesboschkist,
zie foto 5. Model met
schuine zijden. Behandeld
tegen ongedierte. Kan wellicht nog wat aandacht gebruiken, maar mooi door
de leeftijd en het gebruik.
Vraagprijs € 70,00
Jarno v/d Linden,
Tel. 0183-307116

Foto 5
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12 juni 1991 – 12 juni 2016
Dat onze Vereniging dit jaar op 12 juni zijn 25-jarig jubileum zal vieren,
zal u als Beunlezer niet ontgaan zijn. Ook het feit dat wij een aanloop
maken naar deze heugelijke datum, door middel van het schenken van
aandacht aan het ontstaan en het verloop van onze vereniging, heeft u
allemaal al kunnen lezen.

Na de aftrap, bestaande uit het verhaal van Kees Venderbos in De Beun
nr. 91, het verhaal van voorzitter Jan Willem van Wel in De Beun nr. 92
en het verhaal van voorzitter Cees Klomp in De Beun nr. 93, is het nu
de beurt aan voorzitter Henk van der Sar.
Veel leesplezier en op naar 25 jaar VBZ !!
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(bestuursfoto 2009)

DE VBZ & IK
Tekst: Henk v/d Sar & foto’s: De redactie
We kwamen elkaar ruim 20 jaar geleden tegen: De VBZ was ook 20 jaar
geleden al actief op de havendagen in Culemborg. Het weer was goed.
10 zalmschouwen tegen de walkant. Vis-attributen op de boot. En de
huik mooi opengeklapt. Het boerenbont kwam je tegemoet. Het was
daar, dat ik voor het eerst in aanraking kwam met de zalmschouw.
Praatje maken met Bert de Pauw. Altijd vriendelijk die man! “Je mag
wel effe aan boord hoor. Kijk maar is effe”.
Geweldig vond ik de zalmschouw! Je kon er mee zeilen, varen, slapen
en nog koken ook. “Heerlijk primitief”, dacht ik toen. (later denk je toch
wel eens anders). Je maakt een praatje, stelt onervaren vragen als “waar
komen deze boten vandaan, waar dienen die opbergvakken voor, waar
liggen de meeste van deze zalmschouwen?” Op alles kreeg ik een
duidelijk en eerlijk antwoord. Zo’n zalmschouw dat leek me wel wat!
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Mijn volgende trip was dus naar Woerkum en Werkendam. Daar een
paar keer wezen kijken en op één van die keren kwam ik Adriaan van
den Dunnen tegen. Deze had een zalmschouw en wilde hem wel
verkopen. En zo geschiedde het dat de zalmschouw zijn entree deed.

Op weg naar evenement in Megen 2009
Op vakantie met het gezin naar Zutphen is een van m’n mooiste uitjes
geweest. Het was spannend voor het eerst door een sluis, voor het eerst
op water met stroming. Wie heeft er voorrang en waar kan je douchen?
Gaandeweg werd het duidelijker en ging het beter. Vaak met prachtig
weer. Natuurlijk ook lid geworden van de VBZ en met een collega de
waterweg op, via de Noord richting Den Bosch. In een zandgat lagen
een aantal zalmschouwen. Wat een stoer gezicht, en wat konden die
mannen een sappie nemen!! Niet bij te houden en wij dachten dat we er
in het westen toch ook wel wat van konden. ‘Barre mannen’ vonden wij
die zalmschouwen families. Het was net één grote familie, met Rolf van
Andel als stamoudste, dat was duidelijk.
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Kacheldag in Uppel
Het was in Uppel, in het schuurtje van Arie v/d Ree, waar ik m’n
kacheltje kwam ophalen, dat we een praatje maakten over het VBZ
bestuur. En ja, ik wilde wel wat doen in het bestuur van de VBZ, maar
wat dan? Dat was lastig, want ik wist best iets van rozen en tomaten,
maar van zalmschouwen nog niet zoveel. Ik vertelde Arie dat ik
meestal voorzitter was van een club, als ik in een clubje zat. Nu, dat
kwam best uit want ze zochten er één! Cees Klomp belde op of ik een
keer mee kwam kijken. En nee, het kostte je niet veel tijd en ze waren zo
makkelijk aan te sturen: ze luisterden toch nooit. Je moest een beetje
schipperen met de mannen. Dan ging het meestal goed. En zo gebeurde
het. Na één vergadering meedraaien, was de nieuwe voorzitter
gevonden.
Nu, dat heb ik geweten. Ik ben nog steeds aan het zoeken waar je de
VBZ mee kan vergelijken. De grootste familie van Nederland? Alle
kerkgenootschappen in één? Eén ding hebben ze gemeen: voor hun
mening komen ze uit. Je weet wat ze denken.
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Een tip van de sluier als het ging om de bestuursvergaderingen: nee
geen black-box, gewoon vertellen over de voorbije jaren. Het ging als
volgt: als voorzitter leidde je het nieuwe onderwerp van de agenda in,
vervolgens had iedereen een mening en wilde die ook vertellen, ook al
had een ander het ook al gezegd. Hoofdpiet Rolf van Andel vatte het
samen en dan mocht je als voorzitter naar het volgende onderwerp toe.
Het was niet gepast als je zelf een samenvatting gaf of Rolf oversloeg.
Mooie man, die Rolf. Hij kende iedereen en regelen was zijn vak. Arie
en Rolf, ze zouden eens een bakkie met elkaar moeten doen. Leeftijd en
tijd geeft mensen meer wijsheid.
Menig keer dacht ik: “wat doe ik hier”? En dan waren de leden het ook
nog niet met elkaar eens. Ik dacht dat de Hoekse en Kabeljauwse twisten allang achter ons lagen.
Ik had te weinig van Woerkum en Werkendam gehoord. En deze mensen zijn trots op hun afkomst! Moauwen in Woerkum, dat is het net niet
met elkaar eens zijn en over een speld kunnen vallen. Knap hoor, die
speld, genoeg mensen die hem niet zien. Wel een prachtig stadje met
top havendagen. Wat een sfeer kunnen ze daar maken.
Met een ‘hysterische’ haven (of doet m’n laptop het nu verkeerd?) waar
de zalmschouwen prachtig tegen het stadsdecor liggen.
Samen met Jos Prinsen, was Olivier van de Klippe, de rots in de branding. Zij hielden het geheel met verstandige woorden bij elkaar. Maar
zoals in alle besturen is het een gaan en komen van mensen. En de
nieuwe kwamen, vaak met een pas aangeschafte zalmschouw. Er kwam
daardoor ook een andere samenstelling. Een ‘oud en nieuw’ maar dan
anders en samen!
Terugkijkend op mijn tijd als voorzitter: het was een mooie, maar ook
drukke tijd. Na werktijd opnieuw in de file om naar Woudrichem of
Werkendam te rijden. Ach, terugkijkend is alles te relativeren. Beter is
het je te richten op de mooie belevenissen. Mijn mooiste ervaring was
de reis naar Oostende. Ik heb zo genoten van de organisatie van die
tocht, van de sfeer, de mensen, de natuur. Ik vond dat helemaal top.
Daarmee wil ik aan de organisatie van Sail niets af doen. Ook geweldig
om mee te maken. Wie kan nu zeggen dat je vier dagen bij Sail bent en
naast NEMO ligt in hartje Amsterdam?
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Afscheid als voorzitter Algemene Ledenvergadering 2011
Maar bij dit mooie 25 jarige jubileum is het passend om na het terugkijken, ook vooruit te blikken. En ik zou Henk van der Sar niet zijn om
dan ook nog een paar aandachtspunten toe te voegen .
Want, zit de VBZ nu goed op koers? Is er een toekomstbestendige VBZvisie uitgewerkt? Is er genoeg man/vrouwkracht om dit om te zetten in
acties? Is er geleerd van gemaakte fouten en wat juist nu te herhalen? Is
er een voorzitter voor de komende jaren?
Alle hierboven genoemde vragen ga ik nu niet beantwoorden. Wil nog
wel een opmerking maken bij mijn laatste vraag. Daarbij start ik met
een vraag aan alle leden, zeker ook de jongere leden onder ons.
Waarom meld jij je nog niet aan als voorzitter? Je hoeft niet direct alles
te kunnen! Ooit er aan gedacht dat een voorzitterschap van een
vereniging een hele mooie en enorme leerervaring kan zijn voor de
toekomst?
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Maar ook oudere jongeren: Wanneer heb jij voor het laatst echt iets
gedaan voor het bestuur van de VBZ? Kom op: Ga in gesprek met het
bestuur. Kijk een avond mee en steek je handen uit de mouwen. Geef
daarmee als leden het vertrouwen opnieuw aan het bestuur. Onze VBZ
is wel de vereniging in Nederland waar de boten echt worden onderhouden en met recht varende monumenten zijn.
Mijn laatste advies voor u allen voor het toekomstige VBZ bestuur:
-Formeer een TEAM
-Handel vanuit kernwaarde
-Heldere visie en missie
-Controleer stevig op gezelligheid en kwaliteit
Ik sluit af: minder moauwen en meer doen, blijven genieten van de
geweldige zalmschouw en de mooie gezamenlijke tochten. Dat biedt zo
veel gezelligheid, plezier en vreugde in het leven. Dat heeft het mij
gegeven en ik hoop nog zeker een lange tijd erbij te mogen zijn !
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De Algemene Ledenvergadering
2016
Tekst & foto’s: De redactie
De Algemene Ledenvergadering vond dit jaar plaats op vrijdag 29
januari in het inmiddels vertrouwde O.V.O. gebouw te Oudendijk.
De vergadering ging rond 20.00 uur, met een bezetting van 70 man, van
start en werd geopend door waarnemend voorzitter Harry Gouwens,
zie foto 1. Een ieder werd welkom geheten en Harry deed zijn woordje
met betrekking tot de agenda van deze avond. Aftredend secretaresse
Anne Bossers kwam aan het woord en zij melde de gang van zaken
omtrent het secretariaat, zie foto 2.
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Foto 1

Foto 2

Penningmeester Gert Hulsdouw
nam het financieel overzicht door en
gaf aandacht aan het voorstel om de
contributie te verhogen, zie foto
links. Het bestuur achtte het van
belang om een verhoging toe
te passen van € 2,50. Dit in verband
met de afnemende opbrengsten op
evenementen en de uitgaven die
gepland staan in verband met het
25-jarig jubileum, digitaliseren
zalmschouwregister e.d. Besloten
werd om dit een jaar uit te stellen en
volgend jaar opnieuw te bekijken.
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Foto 3

Foto 4

De kascontrolecommissie bracht positief verslag uit omtrent de financiële boekhouding van de VBZ en er werd even stilgestaan bij het
verenigingsjaar 2015. Als laatste punt voor de pauze werd er afscheid
genomen van de aftredende bestuursleden Anne Bossers (zie foto 3) en
Sjaak van den Heuvel (zie foto 4).
Als dank voor hun tomeloze en enthousiaste inzet, kregen zij het felbegeerde VBZ-logo uitgereikt. Nieuwkomers Ad van de Water (foto 5) en
Henk v/d Sar (foto 6)werden gekozen tot nieuwe bestuursleden. Ad zal
de evenementencommissie gaan versterken en Henk gaat (weer) de rol
van voorzitter op zich nemen.

Foto 5
6
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Foto 6

Foto 7

Foto 8

Na de pauze werden de aanpassingen omtrent het huishoudelijk
reglement doorgenomen en de werkgroepen toegelicht. Uit handen van
bestuurslid Wim de Vries kreeg Miranda den Hartog een bos bloemen
uitgereikt voor haar werkzaamheden met betrekking tot de website en
het digitaliseren van het zalmschouwregister (zie foto 7).
Tevens werd bekend gemaakt dat de redactie van De Beun hun laatste
Beun zullen uitbrengen en kreeg Marjan v/d Linden ook een bos
bloemen (zie foto 8).

Olivier v/d Klippe werd
met betrekking tot zijn
werkzaamheden van de
schouw- en beoordelingscommissie en F.V.E.N. in
het zonnetje gezet (zie foto
links).
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Foto 9

Aansluitend bracht Piet van Vugt de evenementen voor 2016 onder de
aandacht (zie foto 9).
23-04-2016
24-04-2016
04-05-2016
13-05-2016
21-05-2016
27-05-2016
10-06-2016
17-06-2016
19-08-2016
26-08-2016
03-09-2016
10-09-2016

Zeeslag Vrede van Heusden
Zwaluwse Havendagen
Kampioenschap Vis bakken
Pinksterzeilweekend
Havendag Gorinchem
Dordt in Stoom
Jubileumweekend VBZ
Middeleeuwse markt Heusden
Vestingdagen Hellevoetsluis
Visserijdagen Woudrichem
Reünie VBZ
Historische dag Tholen

NB: Een uitgebreid overzicht en opgave voor de evenementen kunt u
op onze website vinden.
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De rondvraag was het één na laatste punt van de avond en ook deze
werd soepel afgerond en werd de vergadering middels een toast op het
25-jarig jubileum afgesloten.

Het huidige bestuur: van links naar rechts: Wim de Vries, Gert
Hulsdouw, Henk v/d Sar, Ad v/d Water, Harry Gouwens en Piet van
Vugt.
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Gert Harrewijn, schipper SLI65
Soms maak je iets totaal onverwachts mee… Zo was ik vorig jaar, nog
laat in de avond, op Marktplaats aan het zoeken naar een authentieke
stormlantaarn voor onze zalmschouw. Het duurde niet lang of ik had
precies gevonden wat ik zocht. De aanbieder woonde vlak bij mij in de
buurt, dat kwam mooi uit. Nadat we een prijsje overeen waren gekomen kwam hij de stormlantaarn brengen. Het betrof een Feuerhand
Sturmkappe. ‘Wat ga je er nu mee doen?’ was het eerste wat hij mij
vroeg. Nu, dat was een vraag waar ik hem wel uitgebreid antwoord op
wilde geven. Ik vertelde enthousiast over mijn zalmschouw en dat de
lamp daarvoor bestemd was. ‘Nou zeg, dat is ook toevallig’.
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Zei hij: ‘Deze lamp is van mijn opa geweest, hij was één van de laatste
riviervissers uit Hardinxveld, deze lamp komt van de HD16.’
We doken een paar streekboeken in en al snel vond ik foto’s van zijn
opa: Cees van Bennekom.
Ook vonden we nog een zwart-wit foto
uit een grijs verleden met daarop deze
riviervisser met de Germaanse stormlantaarn, zie foto rechts ! Jullie snappen
wel dat ik even mijn geluk niet op kon.
Wat later maakte ik nog een afspraak met
de vader van de lampverkoper, met een
zoon van Cees dus. We hadden een leuk
gesprek en dat resulteerde erin dat ik nog
oude scheepsinventaris van hem over
kon nemen. Zo reed ik naar huis met in
mijn kofferbak een grote schat inhoudende: griendwerkersgereedschap, houten
hoos, fuik, beunschepnet, zalmhaak,
mastlicht (olie), smeedwerk voor pikhaken en ander rondhout, olielampen en
een spieringkorf. Verder nam ik nog een
leuk verhaal mee. Riviervisser Kees was
in de jaren vijftig ook dichtbij de kust werkzaam geweest. Zo kwam het
dat hij eens een jong zeehondje mee naar huis had genomen. Dat trok
indertijd veel bekijks, er werden ook foto’s genomen. De hele buurt
kwam kijken naar het baby-zeehondje. Maar het beestje werd groter en
groter. Van Beuzekom besloot tenslotte om hem in de Merwede weer
los te laten. Hij stopte het beestje in een jute zak en droeg het op een
donkere avond de Rivierdijk over. Het zeehondje was het er niet mee
eens en huilde als een echte baby. Dat werd gehoord en gezien. Deze
mensen trokken echter de verkeerde conclusie en dachten dat er
werkelijk een baby in het woeste rivierwater werd gedumpt. Deze
onfortuinlijke riviervisser werd daarop door de plaatselijke Hermandad
in zijn nekvel gegrepen en mocht daarop de situatie uit gaan leggen.
Het liep gelukkig goed af voor Kees.
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Cees van Bennekom met zeehondje
Op mooie dagen varen we nu volledig uitgerust door de weidse killen
en nauwe kreken van de Biesbosch. Zo’n oude fuik aan de mast staat
natuurlijk interessant en ook omdat deze nogal flink stonk, na tientallen
jaren muffe zolderlucht te hebben gehapt, had ik de fuik eerst goed in
het rivierwater gespoeld om hem daarna in de mast te hijsen.
Zo passeerde ik kort na het bruggetje van St. Jan een aantal oude grijze
mannen. Met z’n tweeën zaten ze in een stalen roeibootje – druk met
elkaar keuvelend en in hun hand een hengelstok. ‘Heui!, wat motte gai
daar met diene fuik? Dâ kin nie!’ schalde er al snel over de Sloot van de
St. Jan. ‘Die is antiek, hij hangt nu even te drogen.’ riep ik vrolijk terug.
Waarop één van de oude mannen lachend terugriep: ‘Jaot, jaot dat zal
wel, we binne ook antiek.’ Bij de Sterlingkeet die aan het Wantij ligt,
ontmoette ik een echte griendman. In de afgelopen jaren heeft hij veel
tijd doorgebracht in de grienden van de Otterpolder, als natuurgids en
beheerder van een origineel ingerichte griendwerkerskeet.
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Ik meerde daar eens aan omdat ik flarden rook uit de schoorsteen omhoog zag krinkelen. Er werd mij een kop echte Biesboschkoffie aangeboden. Zo vanuit de ketel, die boven een lichtend haardvuur heen en
weer wiebelde in de verder duistere keet. Van hem leerde ik de juiste
manier om zelf de handgrepen aan het griendwerkersgereedschap te
maken. Zodoende zijn mijn rijs- en bandhaak nu uitgerust met wilgenhouten handgrepen uit de Ottergriend.
Het is leuk om te lezen over de streek die steeds zoveel mensen blijft
bekoren: De Biesbosch. Er is dan ook veel leesmateriaal beschikbaar. Ies
Zonneveld schreef in 1980 een stuk in het boekje: De Biesbosch – het
karakter na de grote verandering. Hij had het daarin ook over een oude
groet uit de Biesbosch en omgeving: ‘houdoe’. Waarschijnlijk dat niet
veel mensen weten waar de oorsprong ligt van deze groet. Voor mij
was deze verassend. Deze groet is van een deel van een oeroude zegen
(hier wordt geen visnet bedoeld, zie Bijbel Numeri 6), die nog altijd in veel
kerken rond de Biesbosch op zondag over de bezoekers wordt uitgesproken. Als gebed aan het einde van de dienst: ‘De Here zegene en
behoede u’ = ‘de Heer houde oe’ = ‘houdoe’
Houdoe!

RECTIFICATIE
Jaap van Oord bracht ons op de hoogte van het volgende:
Het gaat om het stukje van Dhr. J.W. van Wel, oud voorzitter van de
VBZ in de periode 1991-1999 in De Beun nr. 92 heeft geschreven. Met
name over het voorlopig bestuur. Daarin staat vermeld dat Dhr. Ad van
Berchum penningmeester/ledenadministratie was.
Echter is dat niet juist. Dat moet zijn Dhr. Jaap van Oord penningmeester en Dhr. Leen Kieboom ledenadministratie.
Beide personen zijn o.a. ook de medeoprichters van de VBZ op 12 juni
1991. Het is wel zo dat Dhr. Ad van Berchum de functie m.b.t. penningmeester en de ledenadministratie heeft overgenomen.
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Tekst & foto’s: Gep Frederiks
Het meest bochtige stuk Waal ligt van de kop van Pannerden tot net
voorbij Nijmegen. Een riviervak wat al vaak ter discussie heeft gestaan
als het over onveiligheid gaat. Bochtafsnijdingen t.b.v. de duwvaart,
dijkverleggingen, dijkverzwaringen en dijkverhogingen. Tegen tal van
werkzaamheden waren felle protesten. In 1993 en vooral in 1995 hebben
we te maken gehad met zeer hoge waterstanden. In 1995 was de
hoogste waterstand en werden hele gebieden geëvacueerd, zowel mens
als vee. Dit gebeurde ook bij de Ooijpolder dat grenst aan het bochtige
riviervak. Hoewel de zaak zeer kritiek was en met man en macht dag en
nacht gewerkt werd aan het behouden van dijken, hebben ze het
allemaal gehouden. Na iedere ramp of bijna ramp worden er tal van
plannen en ideeën gepresenteerd die de ware oplossing moeten zijn.
Eén daarvan was dat de toenmalige Prins zich ging bezighouden met
het watermanagement en het plan Ruimte voor de Rivieren. Het idee
was, hoe meer water de rivierbedding kan bergen hoe langer het duurt
voordat de rivier buiten de oevers treedt. Obstakels als veerdammen,
bosschages zijn verdwenen en extra geulen (zeg maar rivierbedingen)
gegraven. Ook waar zich “flessenhalzen” bevinden in het rivierbed,
vinden soms verbredingen plaats of wordt een nevengeul gegraven.
Tegenover Nijmegen is ook een dergelijke geul gemaakt die zelfs 4
kilometer lang is. Hierbij is een oud stuk van het dorp Lent op een
eiland komen te liggen. Het hele project van de nevengeul wordt door
de stad Nijmegen aangegrepen om alles wat in de omgeving van de
Waal ligt aan te pakken.
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Hoewel de nevengeul op 3 december 2015 door minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Hagen en burgemeester Bruls van
Nijmegen al is geopend, is men heel 2016 nog bezig met de afwerking
van het geheel. Een prachtig project met al die grote bruggen en
aanbruggen die over de geul heen liggen, waarbij al het verkeer, zowel
auto als trein, gewoon door moest gaan. Doordat de flessenhals in de
Waal een dikkere nek heeft gekregen kan hierdoor 25% extra Waalwater passeren. Het waterpeil kan door de verbrede afvoer exact 34,6
centimeters zakken. Sleutel in dit waterproject is de dam die is
aangelegd tussen de Waal en de nevengeul, bovenstrooms. Een zestal
vernuftige doorlaten zorgen voor een gedoceerde afvoer via de bypass.
Ook de lage waterstanden worden hiermee gereguleerd. Zonder deze
dam zou de Waal altijd lager staan. Dat zou slecht zijn voor de scheepvaart, met uitzondering van zalmschouwen.
Door de doorlopende aanvoer van vers water in de nevengeul blijf je
mooi schoon water houden. Tegenover de elektriciteitscentrale is een
invaart, waar op dit moment allerlei vrachtschepen varen die bezig zijn
met de afwerking van de geul en de oevers. Als dit zo blijft, hebben we
er een mooi stuk vaarwater bij. De diverse brughoogte zullen voor de
meeste zalmschouwen bij een normale waterstand geen probleem
geven.
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Landschappelijk is het zeer afwisselend, het westelijk deel is weiland,
het midden gedeelte is de bebouwing van het oude dorp Lent plus
bestrate oevers en het meest oostelijke deel is landschappelijk het meest
afwisselend, waaronder veel bomen. Om hier te komen moet je de
nieuwe aanbrug van de oude Waalbrug passeren. Voor die aanbrug is
een huzarenstukje geleverd. Eerst heeft men de weg naar de brug met
een grote boog verlegd en de oude weg over de aanbrug gesloopt. Op
die plaats zijn de nieuwe pijlers en de nieuwe aanbrug gekomen. Toen
het verkeer weer rechtdoor over de nieuwe aanbrug kon, is de tijdelijke
aanbrug gesloopt. Daarna is de geul eronder uitgegraven. Om het
“ eiland” Lent te bereiken is een nieuwe brug gebouwd.
De spoorbrug heeft een aangepaste aanbrug, waarbij 3 pijlers zijn verstevigd met een verstevigingswand van 23 meter diep en 1,5 meter
breed gebouwd. Dit biedt de pijlers de noodzakelijke stijfheid om in de
nevengeul te staan. Voorts is er een voetgangersbrug gebouwd en de
2de verkeersbrug de Oversteek. We hebben het dan in totaal over 5
bruggen. Nergens in Nederland is er een nevengeul met zoveel bruggen
erover en dat over 4 kilometer. Al met al een prachtig project, waardoor
we ook nog droge voeten houden.
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WOERKUMS

20e Kampioenschap vis
bakken
Tekst & foto’s: De redactie
Kijkt u ook zo reikhalzend uit naar het kampioenschap vis bakken ?
Op donderdag 5 mei – hemelvaartsdag – is het weer zo ver. Stichting
Festival Comité Woudrichem organiseert dit al weer voor de 20 e keer !
Het Woerkums kampioenschap vis bakken is inmiddels een begrip geworden en wordt druk bezocht. Rond 12.30 uur zal het startschot
klinken in de Hoogstraat en glijden de eerste poontjes in het warme vet.
Op diverse verkooppunten kunt u een visje halen en is het smikkelen
geblazen.
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Ondertussen kunt u genieten van diverse oude ambachten zoals
smeden, zeilnaaien en netten breien en wordt u vermaakt met de
liederen van de aanwezige visserskoren die door de Hoogstraat
galmen.

Tussen alle bedrijvigheid door, heeft de jury de zware taak: het proeven
van de gebakken vis en bepalen wie dit jaar de beste zal zijn.
Al zal iedere deelnemer beamen dat het meedoen belangrijker is dan
winnen, willen ze toch stiekem ook eens op het podium in het zonnetje
worden gezet.
Zal het de jury ook dit jaar weer lukken om rond 17.30 uur de
winnaar(s) van het 20e kampioenschap vis bakken bekend te maken ?

Kijk voor meer informatie op de website:
www.festivalweekendwoudrichem.nl
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Tekst & foto’s : Adri v/d Graaf

Het was nat, het was koud, het waaide..... maar 14 februari 2016 was
de dag dat de 10e winterwandeling plaats vond en diep in ons hart
waren we verwarmd met de gedachte dat het Valentijnsdag was.
We verzamelden bij Fort Bakkerskil, waar we gelukkig naar binnen
konden om onder het genot van een bakkie koffie moed te verzamelen
voor de wandeling. Aan de details was ook gedacht, er stonden lekkere
chocolade rode hartjes op tafel.
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Na een inleidend praatje over de omgeving door Ad van de Water vertrokken we voor een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Ondanks het
mindere weer was het toch wel erg lekker om zo door het stille landschap te lopen.

Bij terugkomst was er zoals gebruikelijk goed voor de inwendige mens
gezorgd. Een lekker borreltje en heerlijke soep. Het was al met al weer
een geslaagde winterwandeling !
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Tekst: De Redactie
U heeft vast en zeker in één van de kranten een oproep voorbij zien
komen van Sportvisserij Nederland. Zij waren op zoek naar het meisje
dat links op bovenstaande foto van 26 juni 1952 te zien is.
Sportvisserij Nederland is bezig om de atlantische steur terug te
brengen in de Nederlandse wateren en stuitte bij hun onderzoek naar
hoeveel er destijds zwommen, op bovenstaande foto. Een eerder gestarte zoektocht leverde niets op, maar nu is het ‘steurmeisje’ gevonden.
Het betreft de Werkendamse Janny Slingerland-Klop - nu 70 jaar destijds 5 jaar, met naast haar op de foto opa Jan (de man met de zwarte
pet). Via een tip van een zoon van het voormalige buurmeisje van
Janny’s opa en met medewerking van haar nicht is ze gevonden. De
2.60 mtr. lange steur heeft veel indruk bij haar achtergelaten en tot op
de dag van vandaag blijven steuren haar aantrekken.
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Foto’s en meer info: www.ark.eu/nieuws/2016/steurmeisje-gevonden

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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EEN WOORD VAN DANK
Wat is de VBZ zonder een clubblad ? Een schakel tussen de leden, een
prachtig mooi informatief blad dat ieder kwartaal op de deur mat ploft.
Ja, we zijn de afgelopen jaren verwend. Marjan en Jarno hebben met de
overige redactieleden er iedere keer weer een sport van gemaakt om De
Beun te vullen met waardevolle informatie en dat is gelukt !
Kwantiteit gaat in dit geval goed samen met kwaliteit, ongelofelijk dat
met name Marjan zich hiervoor zover heeft ingezet.
We vinden het daarom heel jammer dat Marjan en Jarno hebben aangegeven met de redactie van De Beun te willen stoppen en daarom is
deze Beun wellicht het laatste exemplaar waaraan Marjan als hoofdredacteur heeft meegewerkt.
Na al de jaren is het natuurlijk moeilijk een vervangster (er) te vinden,
maar we hopen toch dat iemand zich vrijwillig meldt om het blad, dat
ons allen verbindt, voort te zetten. Zonder vrijwilligers kan de
vereniging en ook De Beun niet voortbestaan.
Namens het bestuur van de VBZ wil ik hierbij mijn dank uitspreken
voor al het moois wat de afgelopen jaren geboden is, alle tijd en energie
die jullie gezamenlijk in de Beun hebben geïnvesteerd en de interesse
die hierdoor gewekt is in een veelvoud van onderwerpen die de
afgelopen jaren behandeld zijn.
Het ga jullie goed !
Harry Gouwens
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Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de voorgaande Beunen hopen we
dit jaar ons 25 jarig jubileum te vieren. Officieel is dit op 12 juni a.s.
Dit is een mooie mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten
gaan. We hebben daarom voor het weekend van 12 juni alvast een
voorlopig programma opgesteld, wat u hieronder kunt terug vinden.
Voor de organisatie is het van groot belang dat iedereen die hierbij
aanwezig wil zijn, zich vroegtijdig opgeeft, bij voorkeur via onze website. Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze gebeurtenis
gezamenlijk te beleven.
Locatie: v/d Broek (manege) in de Noordwaard.
Vrijdagavond:
 Aankomst zalmschouwen, assistentie met afmeren is aanwezig.
 Rond 20.00 uur, officiële opening door de voorzitter.
 Gevolgd door een gezellige quiz, georganiseerd door het TLO
comité onder leiding van een deskundige jury en quizmaster.
 Alles wordt die avond omlijst met muziek en een gezelschapsvuur.
Zaterdag overdag:
 Ontbijt tussen 08:30 en 10:00 uur.
 10:00 uur palaver.
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11:00 uur start puzzeltocht met de zalmschouw door de Biesbosch
met de volgende activiteiten;
o Werpzak werpen
o Boogschieten
o Ringsteken met de zalmschouw
o Voortbewegen zonder motor
o Achteruit inparkeren bij eindpunt
o Anker werpen
o Tijdens de tocht, een quiz voor onderweg
o Als verrassing een kleine versnapering

U ontvangt bij vertrek een duidelijke kaart voor onderweg, zodat u de
bovenstaande activiteiten terug kunt vinden die verspreid zijn
opgesteld in de Biesbosch.
Zaterdagavond:
 Rond 19:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden, met aansluitend
een heerlijke BBQ. Wellicht is er een extra stukje “gillend” vlees
aanwezig …….
 Vanaf 20:00 uur een gezellige avond
Zondagochtend:
 Rond 9.00 uur staat er een heerlijk ontbijt gereed zodat een ieder
met een goede bodem kan vertrekken om deze dag naar eigen idee
in te vullen.

Omdat dit een voorlopige planning is, adviseren wij u onze
website goed in de gaten te houden. Hierop zullen de nodige
aanvullingen/aanpassingen te vinden zijn !!!
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En helaas is dit ook voorgevallen bij de redactie. Na het uitkomen
van De Beun nr. 93 van januari 2016 melde Cees Klomp dat er een
stuk tekst mist in het stuk wat hij had aangeleverd. Een stuk tekst dat
wij u niet willen onthouden en waar wij Cees een groot plezier mee
willen doen door het te plaatsen.
Het stukje eindigde met: Zeg maar gewoon een ‘zeuke ongeregeld’.
Ook komt in mijn herinnering het Avapeurproject naar boven. Wat een
leuk initiatief om aan te werken. Door sponsoring, konden we de mal
laten maken en deze kachels voor een zacht prijsje aanbieden aan de
leden. Er waren er zo’n 150 verkocht en het leukste was toen ze
allemaal in Uppel opgesteld stonden om uit te leveren.
Wat continue aandacht vroeg was onze deelname aan evenementen. Er
kwamen er meer en meer en er dreigde wat wildgroei te ontstaan. In
het bestuur hadden we een nieuw lid en die heeft daar toen een perfecte
blauwdruk voor gemaakt en dat hielp.
Tenslotte vertegenwoordig je een landelijke vereniging en dat schept
verplichtingen. Tegenwoordig is dat natuurlijk nog weer beter.
Ook konden we in 2002 ons eerste vrouwelijke bestuurslid verwelkomen. Wat een verademing zo’n ander geluid tussen al die haantjes.
Goede zaak dat de vrouw ook aan de bestuurstafel kwam. Dat hadden
we nodig !
Verder heb ik in de vijf jaar dat ik voorzitter was altijd met veel plezier
samengewerkt met iedereen. Zoveel vogels van verschillende pluimage
die allemaal op hun manier bezig zijn en er het beste van willen maken.
Ik ben er dan ook nog steeds trots op dat ik vijf jaar voorzitter mocht
zijn van zo’n stel kanjers. Ik heb dan ook bewust in dit stukje geen
namen genoemd want het is de vereniging die het doet en alle leden
laten het gebeuren. Ieder op zijne wijze.
Cees Klomp, WOU 38, ex voorzitter
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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:
* Jacqueline Karnebeek (secretaris) email: secretariaat@zalmschouw.nl
Stadshaven 22, 4285 AZ Woudrichem, tel. 0183-661231
* Henk van der Sar (voorzitter)
Maasdijk 79, 2691 PB ’s Gravenzande, tel. 06-12486633
* 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
* Ad v/d Water (evenementencommissie)
email: evenementen@zalmschouw.nl
Singel 11, 4255 HC Nieuwendijk, tel. 06-21574407
* 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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