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FOTO OP DE VOORPAGINA
Mooi rijtje
Zalmschouwen
tijdens het 25-jarig
jubileum feest aan de
kant bij Selevia
Hoeve in de
Biesbosch.

Het stokje is overgenomen

Het moment dat de telefoon ging en Mirjam Hulsdouw te
kennen gaf dat ze er over dacht om De Beun voort te zetten,
klonk als muziek in onze oren. Super, dat betekende dat
iedereen maar één Beuntje heeft moeten missen! Erg fijn om te
horen dat zij zich hiervoor wil inzetten. Een mooie en
belangrijke taak binnen de vereniging, want De Beun is nu
éénmaal een bindende factor.
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Wij, Jarno en Marjan van der Linden, hebben De Beun negen
jaar voor u mogen maken, in samenwerking met redactieleden
Anco Eggebeen, Wim de Vries en Gep Frederiks. Een hele leuke
tijd, waarin we veel evenementen, restauraties en belevenissen
binnen onze vereniging op papier, en digitaal op de website,
hebben vereeuwigd. Grote dank onzerzijds gaat uit naar Arie
v/d Ree en Rhett Eekels die De Beun voorzagen van het
broodnodige aan historische en technische stukjes en niet te
vergeten iedereen die ons spontaan of naar aanleiding van ons
verzoek stukjes heeft toegezonden. Blijf dit zeker doen !
Wij wensen Mirjam heel veel Beunplezier toe en u als lezer veel
leesplezier !
Jarno en Marjan van der Linden (WH)
Nu ik de eerste Beun aan het maken ben, zie ik wel dat ik in een
gespreid bedje terecht ben gekomen. Jarno en Marjan hebben er
een mooi clubblad van gemaakt. En daar wil ik ze dan ook heel erg
voor bedanken! Ik ga mijn best doen om dit over te nemen. Maar
daar heb ik jullie hulp zeker bij nodig! Want ik zie wel, zo’n clubblad
maak je met elkaar. Ik wens jullie veel leesplezier! En Jarno en
Marjan: nogmaals bedankt!
Mirjam Hulsdouw

Wilt u ook eens wat aanleveren voor in De Beun, aarzel dan niet en
mail ons op:

pr-publiciteit @zalmschouw.nl
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
Lieve mensen,
Het is feest bij de VBZ en als het goed is heeft u daar wat van mee
gekregen dit jaar.
Ik noem er een aantal:
Onze aanwezigheid in Dordrecht, ook daar kwam, mede door
samenwerking met het museum, de zalmschouw weer duidelijk in
beeld. De vishaler DD 13 was er bij en maakte het verhaal van
zalmvangen en naar de afslag brengen compleet.
Het 25 jarig jubileum was een groot feest met spel en vertier en een
mooie bbq: dit alles gaf ons veel plezier samen. Gelukkig werkte het
weer ook mee! En wat een voorbereiding hebben de leden van de
commissie VBZ, TLO gedaan.
De reünie was dit jaar in Woudrichem: het blijft één van de mooist
bewaarde vestiging stadjes van Nederland. De historische haven lijkt
een plek speciaal voor zalmschouwen. We passen er gewoon. Tijdens
de visserijdagen waren er mooie taferelen: het klinken aan een boot en
een smid die aan het smeden is. Het was een gastvrij gebeuren op de
werf van de haven.
Er is nog meer reden tot feest. De Beun is er weer! Een zalmschouw kan
eigenlijk niet zonder een beun en de VBZ kan niet zonder ‘De Beun’. Ik
weet niet hoe het jullie vergaat, maar als hij op de deurmat valt, dan
wordt ‘ie gespeld. Wat zijn we blij dat Mirjam dit oppakt, samen met
Gert.
En nu is het aan jullie en mij: aan ons allemaal! om steeds weer een
papieren bijdrage aan te leveren. De één kan schrijven over de historie
van de zalmschouw, de ander over de ‘goede oude tijd’ van de
gezamenlijke tochten, de één kan prachtige fuiken maken en daarover
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schrijven, de kleding, ach er is zoveel! Laat wat van je horen/zien
horen door een stukje tekst/foto’s etc.
Met nog de laatste prachtige dagen van dit najaar, zit ons vaarseizoen
er waarschijnlijk wel bijna op. Ik hoop dat velen in de afgelopen weken,
met het prachtige najaarsweer, toch nog volop hebben kunnen genieten.
Tot slot een woord van dank: dank aan de mensen die dit afgelopen
vaarseizoen weer heel veel werk verzet hebben voor de VBZ!
Fijn dat wij hen in ons midden hebben: laten we er vooral zuinig op hen
zijn. Samen is veel meer dan één.
Niet tegen elkaar maar met elkaar maakt de wereld zo veel mooier.
Juist ook bij de VBZ, waar het geluk vaak in de kleine dingen zit.
Nu op naar de herfst. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de
eerstvolgende festiviteit van de VBZ: de winterwandeling in februari
2017!
Hartelijke groet, namens het bestuur van de VBZ,
Henk van der Sar
Voorzitter

Bestuursvergaderingen 2016/2017: 2 nov., 14 dec., 18 jan.
7 – De Beun Beun nr. 95 Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

8 – De Beun Beun nr. 95 Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

Vestingdagen Hellevoetsluis 19, 20 en 21 augustus.
Tekst: Evelien Zillig & foto’s: Mirjam Hulsdouw

We zijn met 2 boten naar dit evenement gegaan. Ik, Damian en Maas
op de Opi 1. Andre, Joey en Dreef op de wou 64. We zijn op
woensdagmorgen om kwart voor 8 vertrokken vanuit Aalst. Best
spannend allemaal want dit is Maas (3 maanden oud) zijn eerste grote
evenement en het is best een eindje varen met zon klein baby’tje. We
hadden besloten om maximaal 4 uurtjes te varen en dan stil te gaan
liggen in een leuk dorpje of stadje om daar dan te overnachten, want
een hele dag varen dat gaat natuurlijk niet. We hadden op de
waterkaart gekeken en Puttershoek leek ons wel geschikt. Na 4 uur
varen over de Merwede en de Oude Maas kwamen we aan in
Puttershoek, echter was dit een piepklein haventje zonder
voorzieningen of iets. Na wat gegeten te hebben met de jongens hebben
we besloten door te varen naar Oud-Beierland. Dat zag er leuk uit op
Google Street View, dus dat leek ons wel wat. Onderweg flink wat
zeeschepen tegengekomen en heel veel speedboten met skiërs erachter.
Normaal vind ik dat allemaal leuk , maar nu met Maas aan boord vond
ik het best een beetje eng. Maar gelukkig vielen de golven mee en was
het allemaal best te doen. Maas heeft bijna heel de reis geslapen onder
de huig. 2 uur later kwamen we aan in Oud-Beierland. Geweldig ! Wat
een leuk stadje met een leuk haventje en we hadden prachtig weer, dus
helemaal top. Lekker gewandeld met Maas en we hadden een
supermarkt dichtbij, dus was ideaal om even boodschappen te doen .
Na even met Dreef gewandeld te hebben door de winkelstraat en een
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ijsje te hebben gegeten met Damian en Joey hebben we lekker de
mannen allemaal gewassen en Maas op bed gelegen onder de huig .
De volgende dag zijn we naar Hellevoetsluis gevaren, het Spui uit en
aansluitend het Haringvliet op. Je voelde op het Spui al de heerlijke
koele wind dat blies op het Haringvliet en aangezien het erg warm was,
was dat heerlijk. We hebben genoten van het varen. Eenmaal
aangekomen in Hellevoetsluis zagen we al 3 Zalmschouwen liggen net
voor de sluis. Aangezien het best hard waaide ging het aanleggen
hartstikke goed en werden we hartelijk verwelkomt door onze mede
zalmschouw vrienden, altijd leuk om elkaar weer te zien vind ik. Niet
veel later kwam er al iemand van de organisatie van de vestingdagen
en kregen we een boekje met het progamma en de uitleg van waar de
wc en douches waren, goed geregeld dus. Maas lekker onder de huig
vandaan gehaald en lekker op de kant gaan zitten met zen alle.
Parasolletje erbij en daar zaten we dan. Recht tegenover ons was de
Domino’s pizza, dus Damian en Joey waren ook gelijk blij. Dat wordt
vanavond pizza werd er al geroepen! Vanuit onze stoel zagen wij hoe
menig groot jacht passeerde, soms met hoge snelheid . En werd er niet
echt rekening mee gehouden dat wij daar lagen met ons groepje.
1 zo’n groot speedjacht zat bijna bij ons in de huig toen hij probeerde te
draaien … Na dit gemeld te hebben bij de havenmeester werd er toch
wel wat rustiger gevaren en lagen we verders best aardig. ‘s Avonds
hebben we nog even gewandeld met Maas en daarna hebben we hem
op bed gelegd. Aangezien we niet echt lekker lagen de nacht ervoor zijn
we deze nacht horizontaal gaan liggen onder de huig en Maas helemaal
bovenin gelegd. Dit ging een stuk beter en hebben we een stuk beter
geslapen. Wel ging de boot erg tekeer van de golven. Midden in de
nacht werd ik er wakker van. Het leek wel of we midden op het
haringvliet dreven, maar na even gecheckt te hebben lagen we nog
allemaal vast en aan elkaar, gelukkig. De volgende ochtend werd er
door Joey een ei gebakken en iedereen die er één wou, zou joey wel
even verzorgen. Hij werd geholpen door zijn grote vriendin Tonnie,
erg leuk en gezellig. We zijn even naar het winkelcentrum gegaan om
even iets van Hellevoetsluis te zien. Dat was best een eind weg om naar
toe te wandelen. De terugweg ging ineens veel sneller, bleek dat we
helemaal om waren gelopen op de heen weg, haha! Wel een heel mooi
winkelcentrum en gezellig ook. Eénmaal terug bij de boot zouden er
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nog 3 Zalmschouwen komen die gesleept werden vanuit Werkendam.
Dus wij wandelen naar de vuurtoren en ja hoor daar kwamen ze aan
achter de sleepboot was een mooi gezicht. Voor Maas ook leuk want
ook Oma Mieke en Opa Ad waren daarbij. Helaas begon het ‘s avonds
te regenen en zijn we maar na gezellig wat bij te kletsen weer op tijd
naar bed gegaan om ons klaar te maken voor de drukke dag die op het
progamma stond, want er moest natuurlijk ook vis gebakken en
verkocht worden. Na weer een nachtje te hebben liggen dansen op de
golven was de volgende dag aangebroken. Damian had ook besloten
om met zijn kacheltje en vispan mee te bakken. Goof zei gelijk: dan ga
ik hem helpen. Hartstikke leuk natuurlijk, dus die begonnen de dag,
algeheel in klederdracht, met vis te bakken en te verkopen. ‘s Middags
werden we goed verzorgd door de organisatie van de vestingdagen,
want Ad kwam aan met een heerlijk lunchpakket voor iedereen. Er
was een hele grote braderie en was dan ook erg goed bezocht. Omdat
we een beetje uit de route zaten met onze kraam en er niet veel mensen
langs kwamen, hebben we heel de kraam verkast naar de hoek van de
straat, zodat de mensen ook langs onze kraam kwamen en liep hierdoor
de verkoop gelukkig wat beter. ‘s Avonds Maas lekker in badje gedaan
in zijn grijs gewolkte emaille wastobbe. Echt heel leuk om te zien en
Maas vond het heerlijk en na nog even met Oma Mieke gekroeld te
hebben weer lekker naar bed! De volgende ochtend even over de
braderie gelopen en wat leuke dingetjes gekocht. Andre heeft nog een
leuk scheepsklokje gekocht voor aan boord en een mooi wit emaille
petroleumstelletje voor bij de jongens aan boord. ‘s Middags kregen we
weer een lunchpakket en na weer het laatste dagje vis verkopen kregen
we een bak pulled pork en hamburgers van de organisatie en hebben
we lekker met zen alle zitten smullen op de steiger. Begin van de avond
komt Damian aan hollen op de boot dat hij mee mag op een flyboard en
of we kwamen kijken. Wij erheen, mocht hij met de wereldkampioen
Flyboarden meedoen met zijn show. Fantastisch zeg, wat een ervaring!
Hij heeft er heel erg van genoten en wij ook, super gaaf! En ook heel
stoer van Damian dat hij dat durfde. ‘s Avonds zijn we naar de kermis
geweest met Damian, Joey en Maas en hebben we na 10 x de botsauto’s,
5 x de breakdance en nog veel meer wel ff genoeg ervan … en zijn we
weer naar de boot gegaan. Het waaide erg hard en de volgende dag zou
het nog harder gaan waaien dus hadden we met elkaar besloten nog
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een dag te blijven, want om met windkracht 5 over het Haringvliet te
gaan leek niemand echt verstandig, dus hebben we nog een leuke dag
gehad met elkaar en zijn we daarna ieder voor zich op huis aan gegaan.
Al met al vond ik het een leuk evenement. Met Maas is het allemaal
goed gegaan ondanks dat het soms wat regende en het best hard
waaide. De organisatie van de vestingdagen heeft ons goed
geïnformeerd en verzorgd! Ik zou zeker nog wel eens terug willen.
Geschreven door Evelien Zillig.
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Mijn eerste Zalmschouw
Evenement
Samengevat door mijn
moeder
Tekst & foto’s: Evelien Zillig

Allereerst wist ik dat er iets ging gebeuren. Mijn vader had het allemaal
over een bootje en dat we daar mee gingen varen.
Men moeder zag ik allemaal heen en weer lopen met tassen en kratten.
Al men kleren werden ingepakt, men pampers werden meegenomen.
Men kussen waar ik op lig als men kont verschoond wordt, kortom heel
veel ging mee op dat bootje. Van mij maar ook van mijn broers en ook
die grote hond ging mee . Ik werd op een groot bed neergelegd in de
boot en men moeder had voor mij een knuffel meegenomen en mijn
muziekdoosje, ik lag eigenlijk best lekker moet ik zeggen.
Ik hoorde het geluid van de motor en de boot ging heel de tijd heen en
weer door de golven waardoor ik telkens in slaap viel .
Toen ik wakker werd lagen we ergens midden in de natuur met een
paar oude steigers en mijn grote broer Damian was soep aan het koken.
Ik keek om me heen en zag dat iedereen er gelukkig bij was, Mama,
Papa, Damian, Joey en Dreef. Ik begon best honger te krijgen en
gelukkig heb ik van mama lekker wat te eten gekregen. Toen mijn
buikje vol was zag ik mijn papa allemaal op een soort kaart kijken .
Mama pakte me op en nam me weer mee naar men broers boot want
daar vaarde Mama op. Papa vaarde op de Grote boot. Ze legde me weer
op dat lekkere bed en ik hoorde weer de motor en voelde weer dat de
boot heen en weer ging . Weer viel ik in slaap, erg vermoeiend dat
varen allemaal zeg . Toen ik weer wakker werd waren we weer ergens
anders . Weer kreeg ik lekker eten van mama en zag ik waarom ze al
die spulletjes mee had genomen.
Mijn kussen waar ze mijn kont op doet verschonen en die legde ze op
dat houten plankje. Mama zei dat dat de mastbank (doft) was, eigenlijk
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net als thuis ik lag heerlijk . Daarna mocht ik op het grote bed op de
grote boot eigenlijk best gezellig want papa en mama kwamen er ook
bij liggen. Ik werd de volgende ochtend pas weer wakker . Papa was
allemaal druk in de weer hij had dreef al uitgelaten en hij was water
aan het koken op de kachel mama zei dat hij koffie aan het zetten was.
Mama had alle tijd voor mij, normaal gaat ze thuis het huis poetsen
enzo maar dat deed ze nu niet. Ze ging liedjes voor me zingen en
vertelde over de zalmschouw, want zo heet ons bootje.
Mijn broers waren heel de tijd op hun eigen boot eitjes aan het bakken
en soep koken. Allemaal lekkere dingen hadden ze, ik kreeg niks
jammer genoeg . Ik vond het heel leuk dat we allemaal bij elkaar waren
op de boot. We gingen weer varen en ik ging weer slapen . Toen ik
wakker werd zag ik Mama varen en Damian lag bij mij in bed. Het
waaide best hard en de golven klotsten onder de boot .Ik begon aardig
honger te krijgen dus ik dacht laat ik is even lekker van me eigen laten
horen. Het werkte, want Damian moest varen en Mama kwam lekker
bij mij liggen. Ze gaf me eten en daarna kwam damian weer bij mij
liggen. Weer viel ik in slaap en toen ik wakker werd zag ik allemaal
mensen ook met dezelfde boot als ons. Die begonnen allemaal te praten
tegen mij ze wisten zelfs mijn naam! Leuk dacht ik en heb even laten
weten dat ik ze best aardig vond door mijn mooiste lachjes te laten zien.
Ik was best moe weer en ben weer lekker gaan slapen, weer kwamen
papa en mama gezellig bij me leggen. Ik dacht nog, het is best uit de
houden op de zalmschouw en viel in slaap. Toen ik de volgende
ochtend wakker werd hadden papa en mama en ook Damian en Joey
een beetje andere kleren aan als anders. Papa had een raar petje op en
mama een lange rok en een schort. Ook Damian en Joey hadden zo’n
petje net als papa, alleen die grote hond zag er nog het zelfde uit .
Mama vertelde mij dat ze vis gingen bakken en verkopen voor de
vereniging van de zalmschouwen. Ik heb even erbij gekeken en denk
dat ik dat later ook ga doen, tot nu toe bevalt het me allemaal best. ‘s
Avonds kwamen opa Ad en oma Mieke ook nog gezellig bij me kijken.
Mama pakte een teiltje en papa deed daar warm water in Mama
vertelde mij dat ik daar in moest. Dat was mijn boot badje, een soort
grijs teiltje. Het was wel wat anders als thuis maar ik vond het heerlijk.
Als ik later groot ben ga ik denk ik ook maar lid worden van de
vereniging van de zalmschouwen, want ik vond het op de boot erg leuk
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en de mensen die ook zo’n boot als wij hadden vond ik ook erg lief. En
wat ik vooral heel erg leuk vond was dat we gezellig met zen allen bij
elkaar waren.
Groetjes aan al die lieve mensen van de zalmschouwen.
Kus van Maas.

Geboren!!!
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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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12 juni 1991 – 12 juni 2016
Tekst: Ad van der Water

Vrijdag
Na veel vergaderen en overleggen was 11, 12 en 13 juni het
Jubileumfeest! Op een prachtige locatie in de nieuwe Noordwaard bij
de familie van den Broek van de Selevia Hoeve (manege). Op vrijdag
had Petro een ponton van de familie Paans afgemeerd, zodat een aantal
Zalmschouwen konden afmeren en de rest ging met het kontje naar de
kant liggen. Met een aantal planken en roeren ging het opstappen
aardig. Op de vrijdagavond was er een quiz voor iedereen. Deze werd
verzorgd door de TLO commissie. Daarvoor hartelijk dank! Vele vragen
werden gesteld, van moeilijke tot éénvoudig, maar het was pittig. Na
een spannende wedstrijd waren Teus en Lies van den Heuvel de
winnaars en dat werk gevierd met een borrel en een hapje. Alle
Zalmschouwers kregen deze avond als aandenken een vlaggetje van de
VBZ. Ook voor muziek was gezorgd. Gabriël Gort met zijn band zorgde
voor een heel gezellige avond. Om 00.30 lagen de meesten onder de
huig, want zaterdag werd een drukke dag.
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Zaterdag
Om 10.30 uur palaver. De voorzitter deed zijn woord en er werd een
begin gemaakt met de puzzeltocht. De genodigden kregen koffie met
gebak in de manege en de Zalmschouwers kregen de opdrachten
uitgereikt voor de tocht door de Biesbosch. Er werd begonnen met
ankerwerpen en dat viel voor velen een beetje tegen! De genodigden
gingen aan boord bij Petro (De Oude Biesbosch) en de Zalmschouwen
gingen de puzzeltocht beginnen. De vele spelletjes werden afgewerkt
en dat was werken geblazen, maar het ging goed. Ook hier was de TLO
commissie aanwezig.
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Om ongeveer 17.00 uur was iedereen terug en konden we de vragen- en
spelletjeslijsten nakijken en dat was een heel werk!
Om 18.30 uur draaide het varken aan het spit en de barbecue was
warm, dus er kon aangevallen worden en dat werd dan ook gedaan!
Slagerij van den Heuvel had alles uit de slagerij getoverd en er was
meer dan voldoende voor iedereen. Om 20.30 uur was het varken ook
gaar. Dit was ook heel lekker. Zelfs zondagmorgen werk er nog van
gesmuld (hè Wim?)!
Om 21.30 uur werden de prijzen van de puzzeltocht uitgereikt met als
nummer twee André en Evelien! En de winnaars waren Antoin en
Linda! Zij kregen een mooie windwijzer in de vorm van een
Zalmschouw. Na de uitreiking van de prijzen gingen de beentjes van de
grond en was het een heel gezellige avond. Iedereen had het goed naar
de zin.
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Zondag
Op zondagmorgen was er nog een geweldig ontbijt. Voor alles was
gezorgd. Van jus d’orange tot gebakken eitjes. Om 13.00 uur waren alle
buikjes goed gevuld en vertrok iedereen.
Bedankt
Iedereen bedankt, zonder iemand te vergeten! Geweldig bedankt voor
jullie inzet en bijdragen!
Evenementen- en TLO commissie
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ONTBLOOT IN DE BOOT
Tekst & tekening: Gert Harrewijn, schipper SLI65
Het is alweer jaren geleden, het was in die tijd toen ik nog enkel in mijn
kayak door de dichtbegroeide kreken van de Biesbosch peddelde. Een
zalmschouw bezat ik toen nog niet. Het was een friswarme dag vol met
zon in de nog vroege voorzomer. Zachtjes peddelend genoot ik van
alles wat er te zien was en rook ik de zoete geur van alle bloemen van
het onkruid op de kaden. Ook het oor werd gestreeld door alle
voorjaarsconcerten die de vogels aan mij gaven. Ze buitelden vol
enthousiasme door de lucht en verdwenen snel weer in de verlopen
grienden. De roep van de koekoek hoorde ik continue, alleen liet deze
zich niet zien. Ik koerste onopgemerkt en voorzichtig door een
meanderende kreek, na iedere bocht krijg je dan weer een nieuw
schouwspel. Tot mijn verassing zag ik echter iets wat ik totaal niet had
verwacht. Slechts enkele meters voor mij bevond zich een ijzeren boot.
Achter de buitenboordmotor zat een kerel een sjagje te roken en over de
rand van de boot: twee flinke witte billen van een vrouwspersoon. Tja
wat doe je dan, ik had mijn lachen goed in kunnen houden en met een
dikke grijns gaf ik maar even een klap met de peddel op het water. Dat
had effect! De vrouw viel pardoes voorover in de boot en er schelde een
korte kreet over het water: VAREN! De man luisterde goed en al snel
was de boot ronkend achter de volgende haarspeldbocht verdwenen. Ik
had weer iets te vertellen thuis.  Het is allemaal prachtig zo, op de
zomerse dag om met je zalmschouw de rivieren en wateren in het land
te bevaren. Je hebt je schouw zoveel mogelijk ingericht zoals het
vroeger was en met een nostalgische gedachte vaar je langs de
eeuwenoude oevers. Maar zo nostalgisch is dat natuurlijk niet. Wil je de
fun echt beleven dan moet je maar eens een week de rivier opgaan, bij
temperaturen van net boven het vriespunt. ’s Nachts vissen en soms
met z’n vieren onder huik. Eentje moet er dan wakker blijven om de
peur aan de gang te houden anders bevries je. En als je dan na een week
vissen maar één zalm hebt te verdelen… Dus wat dat betreft hebben we
het nu veel beter. Chris Baardman, de auteur van ‘De ruige
Bieschbosch’, heeft meerdere boeken geschreven. In één van die boeken
heeft hij het over: ‘de zwarte z’n bakkes voldouwen’ Op een beetje
zalmschouw staat natuurlijk een peurtje of vuurduvel. Die is zo zwart
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als roet of je moet hem niet goed onderhouden hebben, in dat geval is
hij roestbruin. Je peur aansteken en er de brand in houden is de zwarte
z’n bakkes voldouwen. Zo zeiden ze dat in vroeger tijden. Van vroeger
weer naar het heden. De peur stook ik regelmatig op, z’n bakkes stop ik
vol met meegebracht hout, prima op maat gezaagd. Gasten die dan
meevaren trakteer ik op echte ‘Biesboschkoffie’. Niet iedereen kan dat
waarderen, als er dan eens een windje opsteekt kan het voorkomen dat
een dikke rookwolk de kajuit van de buren intrekt. Da’s goed tegen de
muggen roep ik er dan maar achteraan. Uiteraard wordt er ook gekookt
op de zwarte, dat gaat uitstekend en het ontlokt altijd een vrolijke lach
bij omstanders die zich op de wal bevinden. Als je zo voorbij pruttelt
met zo’n wollige rookpluim uit je kachelpijp lijkt het alsof Sint Nicolaas
in aantocht is. Ja, met een zalmschouw trek je veel bekijks. Je wordt
gefotografeerd en gefilmd. Soms wordt er dan geroepen: ‘Wat is je
telefoonnummer?’ en vervolgens ontvang je dan een mooie kiek van
heel je hebben en houwen. Ik kan daar wel van genieten; ik denk wel
eens: ‘Als ik zo’n duur jacht had van wel 2 ton dan maakte ik dat niet
mee.’ Dus varen met de zalmschouw is één groot feest, iedere keer
weer. Maar vroeger was het vaak afzien, hard werken en weinig
verdienen. Maar de zalmvissers van toen waardeerden wel hun grote
vrijheid die men op het water had. Die vrijheid van varen, zeilen,
roeien, bomen, leven en het genieten van en op de wijdse rivieren en
kille kreken, ruisende kreekoevers, grauwe en zomerse luchten is wat
we met hen delen. En niet te vergeten het ‘ik heb er weer één!’ als je een
forse snoekbaars aan de haak hebt geslagen. Dat is wel iets anders dan
een zalm maar zeker zo lekker.
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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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Historie en Techniek
Feestelijke tewaterlating van de WOU 1
Tekst & Foto’s: Gert Hulsdouw
Op vrijdag 23 september 2016 om even over 7 was het dan zo ver. De
WOU 1 werd te water gelaten. Na ruim anderhalf jaar slijpen, klinken,
zagen, boren, zeilnaaien enz. is het dan zo ver. De WOU1 is klaar om te
water gelaten te worden.

Trots als een pauw staan Leen en z’n vrouw Adri klaar om de WOU1 te
dopen om daarna de boot de haven in te laten.
Onder een luid applaus van de aanwezigen (zo’n 100 mensen) reed de
kar waar de gerestaureerde zalmschouw op stond langzaam het water
in gereden en was de tewaterlating een fijt.
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Leen en Adrie, namens het bestuur van de VBZ van harte gefeliciteerd
met deze prestatie. We kijken uit naar het vervolg op jullie verhaal in de
Beun nr. 90 van April 2015.
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Informatie Centrum voor Geklonken
Zalmschouwen

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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Vraag & Aanbod

Foto 1

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
Tel. 0183-307116
Jarno v/d Linden

Mooie Hardinxvelder 8.70m
uit 1992, zie foto 2.
Volgnummer 112 G uit het register.
Gebouwd door Jochem Smid, eiken zwaarden
en roer, Oregonpine grote-mast en spriet,
droge beun, extra korte mast, volledig te tuigen met
Dacron zeilen, 9.9 pk Yamaha, nieuwe huik,
(oude huik krijg je erbij) verlengde winterhuik,
eenvoudig keukentje met 3-pits gasstel, vast bed,
12V en USB-aansluiting, navigatieverlichting
(afneembaar), binnenverlichting, bilgepomp,
mast-strijk-tuigage en natuurlijk de volledige
inventaris zoals ankers, touwen, landvasten en
een paar klompen maat 45.
(evt. te ruilen voor een paar naar keuze).
N.b. we "gunnen " de schouw alleen een echte
liefhebber daarom pr. N.o.t.k.
Interesse? De ligplaats is Raamsdonksveer.
Helga, Gert-Jan, Luc, Bart & Stan Fens
06-51585125 / 0162-519786
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Vraag & Aanbod
Foto 2

Foto 3
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Vraag & Aanbod
Te Koop: Drijverschuit
"De Groote Narold v/h Vrouwe Neeltje, zie foto 3
Geklonken bij van de Hoff in Den Bout +/1910 voor
woerkumse rekening.l.7.20 B.1.60 H.0.90 D0.045 aantal spanten 14
VBZ. reg. 118. In 2006 gerehabiliteerd door scheepswerf Groot
(Slot) in Edam, terug gebracht van kajuitjacht naar visserman.
Voor zover bekend (adviezen van Arie van Ree en Ton van Dalen)
naar originele geklonken staat op onderwaterschip na, dat is
gelast. Droge maar waterdichte bun. Schuit staat volledig in de
lijnolie zowel het hout als het ijzerwerk. Huik (makkelijk los te
maken bij mooi weer) en verleng huik (2006) van halfom doek
genaaid door Schokker in Volendam. Grootzeil 13.4 m2, botterfok
7.7 m2 katoendoek nr. 8 of 9 hand genaaid (2006) door Willem
Bosma uit Enkhuizen. Goede stevige zeiler. Mast, 6m, Oregonpine,
erg goede staat. Roer en zwaarden eiken, matige staat maar
kunnen nog jaren mee, beslag nieuw en verwijderbaar. Spriet 6m,
vaarboom 6m zijn nieuw, 2 pikhaken 5m + 3m. Roeispanen 5m
lang +/60 jaar oud(van de laatste stadsboer in Monnickendam.
Speulijzer. Laningen; eiken luiken kap van +/100 jaar ouwe tjalk.
Voortstuwing; 1 5pk gereviseerde British Seagull met koperen tank
en 5 bladsschroef (een beest) en 1 elektrische Minnkotta motor met
10 100 a/phr semitractie accu's en laders voor 6 uur fluistervaren
zonder wind, motor beugel verwijderbaar met 2 bouten.
Vooronder nog niet klaar,origineel bed met stro matras van oude
postzakken. Nog een 2de roeibank voor. IJs glij-ijzers onder voor
schip nog aanwezig. In 2005 nog geschouwd door de voltallige
familie van het Hoff (aanwezig bij een excursie in
Monnickendam). Ligplaats Monnickendam Tel. 0622372616.
Groeten Peter van Voorst
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Agenda
Rondje Tiengemeten
Rondje Tiengemeten wordt op zaterdag 22 oktober 2016
voor de 37e keer worden gevaren!
www.rondjetiengemeten.nl
(geen VBZ evenement)
Traditionele Schepen Beurs Den Helder
1E EDITIE Traditionele Schepen Beurs
11, 12 en 13 november 2016
www.tradioneleschepenbeurs.nl
(geen VBZ evenement)
De Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 27 januari 2017
in het O.V.O. gebouw te Oudendijk.
De Winterwandeling
De winterwandeling zal zijn op zondag 12 februari 2017

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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Geachte Redactieleden van de F.V.E.N. aangesloten organisaties,
Namens de Register Commissie het verzoek onderstaande tekst te
publiceren in Uw uitingen.
Aanpassing Register.
Zoals ongetwijfeld bekend zal zijn, staan de schepen die zich sinds 1995
in het Register zijn geregistreerd sinds vorig jaar augustus op de
website http://www.rven.info
Sinds eind 2015 wordt er vrijwel continue gewerkt aan het bijplaatsen
van foto’s op de website, doch met meer dan 3000 geregistreerde
schepen is dat een forse klus.
Op de startpagina staan per schip 3 foto’s klein afgebeeld als men op
“meer informatie” klikt, dan staan daar de foto’s wat groter op + een
historische foto van het schip indien aanwezig en bruikbare foto.
Op deze tweede pagina de bijzonderheden en als service van het
Register tevens per schip een eigen
QR code, deze kunt U aanklikken en verplaatsen en/of kopiëren voor
eigen gebruik / naar een nieuw tabblad.
De QR code kunt U vrij gebruiken of op Uw mobiel, of om afgedrukt
aan boord op te hangen of op Uw eigen briefpapier of visitekaartje mee
te versieren, dan heeft U immers Uw schip altijd bij U.
Vanwege het vele werk wat hieruit voortvloeit, is het Register deels
aangepast.
De schepen, die varen met een “actieve” pas hebben de gegevenspagina
er inmiddels allemaal achter hangen, echter schepen die varen met een
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verlopen pas of die na de eerste registratie de inschrijving niet geheel
hebben doorgezet kennen alleen een plaats op de alfabetische lijst.
Wanneer U als eigenaar een gegevenspagina wilt activeren, dan kunt U
contact opnemen met het Register via e-mail :
registerbeheer@hotmail.com - er wordt dan samen met U bekeken, hoe
we zo’n verzoek kunnen oplossen.
Naar verwachting zullen alle schepen met een “actieve” pas aan het
einde van dit jaar allemaal zijn voorzien van de foto’s op de
webpagina’s.
Vindt U een foto niet mooi of heeft U een actuelere, deze dan graag als
.jpg extensie inzenden aan genoemd e-mail adres.
Ook willen we graag de juiste historie van Uw schip publiceren.
Indien gewenst kunt U ook deze toezenden, zodat wij Uw teksten
kunnen publiceren.
Graag wel in een Word document toezenden.
Wij zien Uw reacties tegemoet.
De Register Commissie RVEN/FVEN.
Telefoon Register (tijdelijk) : 06-22516238

Foreco Houtconstructies uit Noordeloos
voor het sponsoren van het kachelhout!
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Zalmschouwen gespot!!!
Tekst & Foto’s: Jan van der Velde

Hallo beste mensen:
Ik ben bij Dordt in stoom geweest. Het was voor de zalmschouwen een
mooi evenement. Jammer dat het weer niet zo goed was, maar het mag
de p(r)et niet drukken! Het was een heel mooi gezicht zoals de bootjes
er bij lagen en verder nog veel plezier en tot ziens.
Groeten van een volger: Jan van der Velde
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En wij hebben een korte cruise gemaakt met het PMS Salvinia door
Noord Nederland en wij kwamen kort bij huis deze zalmschouw tegen
in de buurt van Rhenen. Daar zag ik ze op de rivier liggen, dus even
een fotootje van gemaakt!
Groetjes Jan en Reinie van der Velde
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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
Kloosterhof 28, 4285 AX Woudrichem, 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
* Gert en Mirjam Hulsdouw (vormgeving en redactieadres)
Kloosterhof 28, 4285 AX Woudrichem, tel. 06-30465350
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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