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Vanuit het bestuur
Wanneer U deze nieuwsbrief onder ogen krijgt is het jaar weer bijna ten einde.

De SBH kan terugkijken op een geslaagd seizoen, waar de inzet van onze schepen weer iets is toegenomen ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

Er is een mooie samenwerking gerealiseerd met het Museum Veere / Schotse Huizen, hetgeen we volgend jaar 
nog verder gaan intensiveren. 

Inmiddels zijn de YE 36, de Alcyon en de TH 49 naar de Machine fabriek in Vlissingen overgebracht voor 
het winteronderhoud. De gemeente Vlissingen heeft ons daar weer bereidwillig onderdak voor verleend.                   
De kleine schepen zullen hun jaarlijks onderhoud ondergaan op de werf in Arnemuiden. 

Voor dat ze daar naar toe zijn gebracht hebben we met onze schepen nog de landelijke pers weten te bereiken 
door als begeleiding te fungeren bij de binnenkomst van de VOC replica “Halve Maen” in Middelburg, voor een 
bezoek op 22 en 23 oktober. 

De traditionele van Loon hardzeildagen zijn door de inspanningen van onze vrijwilligers weer een groot succes 
geweest . Dit jaar was er als thema gekozen de jaren 60, van afgelopen eeuw.  Dankzij het prachtige weer ge-
durende deze dagen hebben bezoekers en bemanningen van de deelnemende schepen kunnen genieten van een 
uniek schouwspel op de reede van Veere. 

Deze nieuwsbrief is wederom tot stand gekomen dank zij de inspanningen van een geëngageerde redactiecom-
missie, alsmede sponsoren en adverteerders. De SBH is daar dankbaar voor. 

Namens het bestuur Jan Scherpenhuijsen Voorzitter
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Beleef Veere buiten                                                                                                                                           
                                                                                             door Rian Coumou

 
Interview met Marieke Gideonse 
Veere heeft er sinds dit jaar een heel leuke toeristische 
attractie bij. Toeristen, maar niet alleen zij, eigenlijk 
iedereen, kunnen genieten van een vaartocht in combi-
natie met een museumbezoek. Dit evenement is het pro-
duct van  samenwerking tussen Marieke Gideonse  van  
Museum Veere en Hans Kole van de SBH.  
Marieke is coördinator van de vrijwilligers van het mu-
seum en  regelt allerlei commerciële activiteiten.” Ik 
regel alles op de werkvloer”, zegt Marieke. Al eerder 
was er het plan om gezamenlijk iets te organiseren. Dit 
jaar is het er dus van gekomen. In samenspraak met 
Hans Kole werd het plan opgezet.

Van 22 juni tot 18 september dit jaar konden mensen 
elke woensdag en donderdag bij de Schotse Huizen een 
kaartje kopen a € 15 per stuk.  Met dit kaartje stapten zij 
aan de steiger van de Campveersche toren aan boord van 
een hoogaars en maakten daarmee een tochtje over het 
Veerse Meer. Maar niet alleen dat, met het zelfde kaartje  
hadden zij ook recht op een museum bezoek. 
Totaal namen 313 bezoekers deel aan deze activiteiten. 
“Een succes”, zegt Marieke. “Volgend jaar gaan we daar 
zeker mee door. De mooiste plek om Veere te benade-
ren, is ten slotte vanaf het water.  Daarnaast hoort een 
hoogaars  bij Veere.  Ook in het museum hangen ver-
schillende schilderijen met hoogaarzen daarop.  Ik vind 
het belangrijk om de geschiedenis van Veere te laten 
zien.”.

Een aantal vrijwilligers van het museum hebben een 
keer meegevaren. Op die manier konden zij de toeris-
ten beter vertellen wat dat nou inhoudt, zo’n vaartocht.  
Deze vrijwilligers regelen de administratie, ze zorgen 
ervoor dat dat het een en ander soepel verloopt, zowel 
de boottocht, als ook het bezoek aan het museum. 
Marieke vertelt ook dat de samenwerking met de SBH  
in de persoon van Hans Kole heel gemakkelijk verliep.  
Beide partijen vonden het leuk en zagen ook het belang 
ervan in.  
Het leuke is dat mensen actief kunnen meedoen op de 
hoogaars. Ze kunnen eens aan het roer staan, ze kunnen 
zwaarden laten zakken, een touw overgooien.  Ook kin-
deren vinden dat meevaren geweldig. Soms zijn mensen 
zo enthousiast, dat ze donateur worden of op een later 
tijdstip een boot huren. 

We komen verder te praten over het Museum Veere. Het 
museum bevindt zich in de Schotse Huizen op de Kaai 
in Veere, maar ook in het stadhuis aldaar. Regelmatig 
wordt door middel van wisselexposities aandacht be-
steed aan de kunstenaarskolonie. In de periode 1890 tot 
1970 hebben meer dan 650 kunstenaars, waaronder ook 
dichters, schrijvers en musici in Veere gewoond en/of 
gewerkt. De Veerse kunstenaarskolonie was sterk inter-
nationaal getint. Kunstenaars uit vele Europese landen, 
maar ook daarbuiten, maakten er deel van uit.

Ook wil het museum de traditie van culturele ontmoe-
tingsplek in ere houden, door de huidige Veerse kunste-
naars uit te nodigen te exposeren. 

Genoeg te zien dus, zowel vanaf het water, als ook binnen 
in het museum.   
Ik weet wel welk uitstapje ik volgend jaar met mijn gasten 
van buiten Zeeland ga maken! 

Deze zomer was in museum Veere: de tentoonstelling 
‘Bootjes kijken’. een bijzondere verzameling bootvormen 
van kunstenaars Ludo van Well en Peter Hautekiet.
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Beleef Veere buiten                                                                                                                                           
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Het gezicht achter de sponsor 
interview met Jos Boone                             

Wie bent u?
Jos Boone, een in Bergen op Zoom geboren Zeeuw. (12-
1-1953)
Woonde in St-Philipsland waar we na enkele weken al 
moesten vluchten voor het water.
In 1961 verhuisd naar Wolphaartsdijk waar de afsluiting 
van  het Veerse Meer zojuist gereed was.
De platen waren bij wijze van spreken nog nat.
Er werden havens gegraven en we leerden er zwemmen.
Met vrienden kocht ik een afgedankt (houten)roeibootje 
en werd lid van “de Zandkreek”.
Ik leerde al vroeg omgaan met teer en blik, om zo de boel 
drijvend te houden.
Later is er nog een open polyester zeilbootje gevolgd.

Wat doet u?
Tussendoor en in de vakanties mocht ik af en toe 
meevaren met beroepsschippers, wat er in resulteerde dat 
ik na de MULO en MTS ben gaan varen.
Ik wilde altijd al zelfstandig ondernemer worden en zo 
ben ik na mijn diensttijd in Middelburg terecht gekomen.
Daar heb ik in 1975 de oliehandel van Jan Bos 
overgenomen, die het op zijn beurt weer overgenomen 
had van Nol Huijbrecht uit Veere.
Ik voer met een bunkerboot voornamelijk op het kanaal 
en Veerse Meer.
Als thuisbasis had ik toen een grote tjalk die omgebouwd 

was als woon-winkelschip.
Zo is er dus een winkel ontstaan in scheepsartikelen.

Hoe bent u met de SBH in contact gekomen en 
wanneer?
Via de winkel en door diverse mensen zoals bv Theo 
Kloet en Gerrit Zomer zijn we in contact gekomen met 
de SBH. Ik denk al vanaf het begin.
We hebben meerdere schepen van de stichting als  
tijdelijke buurman gehad, waaronder de YE36 en de 
TH49 nog voor de restauratie.

Wat zijn uw ervaring met de SBH en waarom 
sponsort u ons?
Bij de restauratie van de YE36 hebben we in bescheiden 
mate bijgedragen met kortingen op materiaal en 
dergelijke.
Voor de restauratie van de ALCYON hebben we een 
aanzienlijk  deel van de motor en de technische installatie 
gesponsord.
Ook voor de BOREAS hebben we de motor en de 
technische installatie  tegen kostprijs mogen leveren.
We zijn er blij mee dat we voor alle schepen bij de SBH 
toch een zo’n beetje de huisleverancier mogen zijn, 
en  op deze manier bij kunnen dragen aan het in stand 
houden van Zeeuwse maritieme historie.
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“Het blijft schipperen”
interview met Karel Koenen over het lesgeven op de schepen. 
                         door Rian Coumou

De appelbomen zijn zwaar beladen in de tuin van Karel 
Koenen. Zo komt het dat wij op een zondagmorgen 
op het schip van Karel onder het genot van koffie met 
appeltaart praten over varen en hoe je dat kan leren aan 
anderen.

Want dat is wat Karel doet: hij leert mensen hoe maat 
1 of maat 2 te worden. Hij is niet de enige, er zijn meer 
schippers die dit doen. Henk van Hoepen heeft hier een 
lesprogramma voor gemaakt. Voor de eerste lesdag staat 
er bijvoorbeeld: ‘ Kennis nemen van onderdelen van het 
schip en de motor. Schip zeilklaar maken,  Hijsen en 
strijken van de zeilen,  aankomst ligplaats op de motor.
Maar de vierde lesdag is de leerstof al een stuk 
ingewikkelder: ‘Toepassen inzicht in meteo met name 
weerberichten’
 
Zelf heb ik bij het rondje Zeeland mogen ervaren 
hoe Karel lesgeeft. Met windkracht zeven en met nul 
ervaring, liet hij mij aan het roer staan. Zenuwen gierden 
door mijn lijf. Het was de blik die Karel zo af en toe op 
mij en op de boeien richtte, die maakte dat ik er toch 
vertrouwen in kon hebben.  
Later in het gesprek zal Karel zeggen: “Als schipper ben 
je constant bezig. Je moet alles in de gaten houden”. 
Het zeilen zit Karel in het bloed. Vanaf zijn jeugd heeft 
hij op schepen gezeten. In Friesland voer hij met een 
tjalk, de Gudsekop, zonder motor. Die ervaring komt hem 
goed van pas, nu hij ook met anderen oefent met de Blue 
Peter. 

Wat doet hij nou als er geen wind is, wat kun je mensen 
dan leren? Karel vertelt dat hij dan leert om aan te leggen 
en weg te varen van de steigers. “Het is moeilijk voor 
mensen om langszij te komen, een lijn over te gooien en 
goed vast te maken”  
Waarom dat zo moeilijk is, vraag ik hem. “Je moet dan 
inschatten hoe zwaar zo’n schip is. Dan rustig wegvaren, 
want anders trek je de bolder of de pin kapot”
“Er zijn veel dingen die je Iedere keer moet herhalen”. 
Bijvoorbeeld in een haventje kijken waar de wind 
vandaan komt. Ook zoiets lastigs: met de motor oefenen. 
De meesten geven eerst veel te veel gas. Nee, het is juist 
belangrijk om het rustig aan te doen”.

Vindt hij het lesgeven leuk?  Hier kan hij volmondig ja 
op antwoorden. Als hij hoort van aankomende maten, 
dat ze zeggen toch weer wat geleerd te hebben, dat geeft 
veel voldoening. Daarnaast is het ook leuk om te zien dat 
er vooruitgang is. Mensen moeten leren zo’n boot aan te 
voelen. 
Wat doet zo’n bootje? Hoe meer je oefent hoe beter je 
wordt. “In het begin is het moeilijk en na veel oefenen 
gaat het vanzelf beter. Zo werkt het met alles dat je je wilt 
aanleren. Veel varen is dus heel belangrijk”.  

“Het is wel oppassen om niet de wijsneus uit te hangen.  
Ik moet dus tactisch manoeuvreren, niet alleen met het 
schip, maar ook met mensen”.
Het blijft dus schipperen……..
Maar bij zo’n schipper, die appeltaart, veel ervaring en 
humor meeneemt, durf ik mij volgend jaar wel op te 
geven.
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De SHB dit jaar in Middelburg

Met maar liefst drie evenementen hebben wij ons ge-
presenteert in Middelburg. We starten dit jaar met een 
combinatie van; VOLkorendag en Watersportdag in de 
haven van Middelburg. 
We ontvangen door de dag heen op de YE36 een aantal 
koren en op de Alcyon en de Boreas kunt u meevaren. 
Of de schepen bezoeken.

Als begeleiding van de VOC replica “Halve Maen” 
hebben op 22 oktober het schip veilig in Middelburg 
gebracht. 

De datum van de watersportdag is vastgesteld op 17 juni 
en  VOLkoren op 3 en 4 juni. 

dus: safe that day!!! 
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Fotoclub aan boord van de Tholen 49
                                                      door Arnold Parre namens de Fotoclub van Societeit de Vergenoeging

De temperatuur op dinsdag 13 september 
piekte naar recordhoogte.
Op het water was de temperatuur aange-
namer. Dat was welkom want de Fotoclub 
van Sociëteit de Vergenoeging had zich 
ingescheept op de Tholen 49. Op de motor 
werd de aanlegsteiger nabij de Veerse sluis 
achtergelaten. Een paar honderd meter verder 
werden de zeilen gehesen. Schipper Sjaak 
Oosterling en maten André Groenenberg en 
onze eigen Ineke Eegdeman hadden vertrou-
wen ingeboezemd dat het geen spookrijders 
op het water waren. Trouwens er stond weinig 
wind, des te beter om rustig te fotograferen.

Wat opviel was de schoonheid van het schip. 
De zon deed de lijnolie op de masten nog 
meer glimmen. Het houten dek was smette-
loos en leek te roepen ''vervuil me niet''. Dat 
werd bevestigd door de propere touwen die de 
bruine zeilen hun wil oplegden.
Aan boord komt men snel tot een gesprek. 
Wat doe jij? Heb je ook gevaren? Op welke 
school gaf je les? 
Het leek na een uur of we al een week onder-
weg waren. Met jaloerse blik keek ik naar de 
uitmonstering van de mensen van de Stich-
ting Hoogaars. Fotolidclub Ineke Eegdeman, 
tevens lid van de stichting Hoogaars, had een 
rode pet op met het jaartal 1966. Ik vroeg 
Ineke naar de betekenis. Die kende ze niet. Ze 
antwoordde nuchter: “het was de goedkoopste 
pet die ik in de sportzaak kon krijgen.”
De helmstok werd nu bediend door fotoclub-
lid Mirjam Droste. Het sturen van de hoog-
aars leek haar even gemakkelijk af te gaan als 
het besturen van een gezondheidsorganisatie. 

Ik voelde me als een zondagskind aan boord. 
Dat gevoel werd nog eens versterkt toen de 
hoogaars, de Yerseke 36, ons passeerde.. Er 
werd geroepen en naar elkaar  gewuifd. Het 
leek alsof we na een jaar varen weer vreem-
delingen zagen.

Stad Veere als decor
Het zicht op Veere is tijdloos. De Grote Kerk, 
de Stadhuistoren en de Campveerse Toren 
zijn de trouwe wachters aan de horizon. Zo 
moet het er al eeuwen vanaf het water hebben 
uitgezien.
Ik moest denken aan de Zeeuwse schrijver/
dichter J.C. van Schagen die over Veere 
schreef:
“Hier lijkt de tijd stil te staan. Maar het leven 
vergaat er in zuivere even matigheid aan den 
gang der uren. Het vervult zich, stil en onont-
koombaar, met het getij van het water, met 
het getij van het licht. Hier kan geen haasten 
zijn en geen vertraging, hier is slechts simpele 
vervulling, van uur tot uur.”

Toen Ruud Dreesman de landvasten aan 
boord vastmaakte was het uit met de pret. 
Drie uur op het Veerse Meer geweest.  Een 

bijzondere middag met aan de wal een hitterecord. Aan boord was 
het uit te houden: de Tholen 49 en de skyline van Veere vormden 
een prachtig decor voor fraaie foto's. En daar was het tenslotte om te 
doen.

Fotoclub van Societeit de Vergenoeging te Middelburg.
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De 23e Van Loon Hardzeildag ligt alweer een tijdje 
achter ons, we denken er met plezier aan terug. De Van 
Loon commissie heeft achter de schermen hard gewerkt 
om het evenement weer mogelijk te maken. De schepen 
verzamelen donderdag in de haven van Zierikzee. 
Enthousiast begroeten de schippers en maten elkaar. Het 
is ook meteen een reünie. Mossels eten op straat waar 
vind je dat? De mossels zijn heerlijk, het weer ook. Er 
wordt niet op een bakje gekeken, dus sluiten we nog es 
aan in de rij. Voor je ‘t weet loopt deze gezellige avond 
op z’n einde. Geen nood, de pret gaat gewoon door aan 
boord, als je je tandenborstel meegenomen hebt is er wel 
een slaapplek te vinden. De afterparty hoort er ook bij.

Vrijdagmorgen na de palaver vertrekt de vloot naar de 
Oosterschelde, voor de wedstrijd waar je van te voren 
de geschatte finishtijd moet opgeven. Dus niet te hard 
varen en ook niet te langzaam. Het is moeilijker dan 
het lijkt, zachies varen als je te vroeg dreigt aan te 
komen?  Maar allee, het is prachtig zeilweer, winnen 
of niet het is een fantastisch gezicht, al die zeilen, alsof 
we in de 18e eeuw beland zijn. Maar daarmee zijn we 
er nog niet: er moet ook nog een creatieve prestatie 
geleverd worden. Elk schip heeft een tas gekregen met 
daarin een stuk Beerman zeildoek, naalden, garen en de 
opdracht – maak hier iets leuks van – . Bij aankomst in 
Veere inleveren bij de tent. We komen stuk voor stuk 
over de finish en worden afgeblazen door de Hercules. 
Worstelen ons door de Zandkreeksluis en in Veere staat 
havenmeester Theo Kloet al klaar om het afmeren in 
goede banen te leiden. 
Het is een feestelijk gezicht: de rood witte tent en 
allemaal vlaggen en vrolijke mensen. En ook het decor 
van het Stadhuis van Veere, staat weer opgesteld. Vorig 
jaar voor het jubileum gemaakt door Caroline Taal, 
André Groenenberg en Theo Kloet. In de tent is dit maal 
een kunstexpositie te zien, schilderijen en keramiek 
objecten, trekt ook veel belangstelling. De bar heeft 
het druk, maar Annet, Kennet en Gerrie houden het 
makkelijk bij. Buiten is cateringbedrijf Sec al bezig 
met het arrangeren van de BBQ. Dan komt het moment 
suprême voor de trotse makers van de zeildoek opdracht. 
De deskundige jury onder leiding van Henrik de Groot 
heeft er een zware dobber aan. We zien de meest leuke 
voorwerpen geshowd. Veel schorten met kleppen, zakken 
en teksten en zelfs een Bevelandse kap. Het blijkt weer 
dat we de creatieve talenten van de varensgasten niet 
moeten onderschatten. Opstellen in rijen voor de BBQ, 
heerlijk, wat een avond! Muziekje erbij, het is genieten. 

Zaterdag is de Hardzeildag. Palaver met koffie en bolus, 
terwijl de broodjes gesmeerd worden voor de lunch. 
Deze dag staat in de swingende stijl van de jaren 60, 
verzocht om je dus in deze mode te kleden. Sommige 
mensen dragen dat nog dagelijks, dus een paar 
spijkerjasjes en broeken met uitlopende pijpen, dat was 
het wel zo’n beetje. Karel Petterson legt het wedstrijd 
regelement uit en de stoomsleepboot Hercules ligt al 
klaar aan de start/finish lijn. Uitgenodigde gasten van 
provincie, gemeente Veere en Middelburg gaan scheep. 
De kraampjes staan opgesteld en ook de Heiploeg heit 
alsof ze het voor de eerste keer doen! Zo’n 40 schepen 
manoeuvreren op en langs elkaar voor de gunstigste 
start positie. Het weer is top, er staat een windje 3 à 4, 
het veld ligt dus dicht op elkaar en we zien dan ook veel 

De 23e Van Loon   
                                                                                                            door Tineke Apello
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narrow escapes en hier en daar valt een “knoop”! Het 
is een extreem spannende wedstrijd, die het uiterste 
vergt van stuurkunst en bemanning. Het is dan ook 
een schitterend gezicht, dit wil je toch voor geen goud 
missen. Of je nu aan boord bent of aan de wal staat 
met je fototoestel, mooier schouwspel zul je niet gauw 
vinden. Allemaal gratis voor de toeschouwer. Na afloop 
worden de prijzen uitgereikt door burgemeester Van der 
Zwaag van Veere, ondertussen een trouwe klant. En er 
is nog een verrassing: Jan Kees Janssen wordt de trotse 
bezitter van de zilveren SBH speld. Zonder Jan Kees met 

al z’n contacten en tomeloze inzet is de Van Loon niet 
mogelijk. Dan nog een drankje of wat en dan is deze dag 
ook al weer voorbij. 

Zondag is het spelevaren, alle schepen zijn ingezet om 
tochtjes te maken met iedereen die daar zin in heeft, 
dus landlubbers grijpen hun kans, om zeilen met de 
Boreas, de TH 49 of de befaamde YE36 eens mee te 
maken. Ik ben bang dat het ook een vast onderdeel van 
de Van Loon gaat worden. Kortom, weer een fijne dag en 
voorlopig moeten we het even met de foto’s doen.
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Zilveren Jetty:  Snelste hoogaars of 
hengst op gecorrigeerde tijd.
1. Nieuwe Maen, Ed van der Dussen
2. Windroos, Luuk Platschorre
3. Jetty, Kees Koenen

Rudolf Schönberg prijs:  
Snelste schip op gecorrigeerde tijd, 
niet winnaar zilveren Jetty
1. De Verleiding, Maaike Steenstra
2. Droncken Oort, Dirk van 
Duivendijk
3. Schuimer, Peter Overwater
4. Windroos, Luuk Platschorre
5. De Swane, Paul Berndt Everts
6. Mientje, Maarten Vermeulen
7. De Bruine Os, Jan Geuze
8. Jetty, Kees Koenen

Erfgoed prijs:  Snelste houten schip op 
gecorrigeerde tijd.
1. Windroos, Luuk Platschorre
2. Mientje, Maarten Vermeulen
3. Jetty, Kees Koenen

Boskalis Trofee:  Snelste houten schip 
op gezeilde tijd, niet winnaar zilveren 
Jetty
1. De Wet, Marco van Belzen
2. Twa Susters, Guus van den Bosch
3. Alcyon, Tom Ekering

Arnemuider Masttop:  Snelste schip 

in vissermans-uitvoering   op gezeilde 
tijd
1. Twa Susters,,Guus van den Bosch
2. TH 49, Ko Hamelink
3. YE 36, Sjaak  Oosterling
4. Den Bruinen, Pascal Vidts
5. TH 5, Jan Korneel, Rolf 
Bringmann

Masttop van de Meulen: Snelste schip 
> 10,50 meter op gezeilde tijd, niet 
winnaar Boskalis Troffee
1. Hoop op Zegen, Simon van der 
Harst
2. Twa Susters, Guus van den Bosch
3. Alcyon, Tom Ekering
4. TH 49, Ko Hamelink
5. YE 36, Sjaak Oosterling
6. PI 77, den Bruinen, Pascal Vidts
7. TH 5, Jan Korneel, Rolf 
Bringmann
8. Elisabeth, Bram Nonnekes

Campveerse Toren Bokaal: Snelste 
schip < 10,50 meter op gezeilde tijd, 
niet winnaar Boskalis Troffee
1. Zeekot, Frans Hamers
2. Aagje, Cornelia Jaap Klootwijk
3. Vr Anne Dirkje, Julian Hofman
4. De Schelde, Kees Luteijn
5. Boreas, Karel Koenen
6. Lepelaar, Gunter Guintelier
7. Luctor et Emergo, Ferron de Jager

Old Gaffers
1. Gwylan, Florence Meganck
2. Recipe, Ricks Meppelder
3. Hedwig Maria, Adriana van de 
Sman
4. Hope of Mylor, Karel de Leeuw
5. Anemone, Dirk Peeters
6. Novatus, Theo Nieuwenhuizen
7. Krümel, Rasmuss Braun
8. Niels H, Nick van Raay
9. Maryll, Keith Watson

Behoudsprijs: 
Schip waaraan afgelopen jaar het 
meest is gedaan voor behoud en 
restauratie
Vrouwe Anne Dirkje van Julian 
Hofman. Met een fraaie hoogaars 
gebouwd door Verras. Keurig 
in de verf en goed gevaren. Als 
aanmoediging om er mee te blijven 
varen deze prijs. Jonge bemanning 
die genoten hebben van hun eigen 
prestaties.

Vroeger de Pollepel, nu de 
Kaarsenstandaard: Schip dat als 
laatste weet te finishen
1. Luctor et Emergo, Ferron de Jager
2. Lepelaar, Gunter Quintelier

De uitslagen van Van Loon 2016 
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De zondag na Van Loon presenteren wij 
“onze vloot van zeven varende schepen”

En het is gelukt, zeker niet de mooiste foto maar de hele vloot staat er op. 
Kan jij ze benoemen van links naar rechts?
In 2017 kunt u erbij zijn op 16 juli, om mee te varen, om DE vlootfoto te maken (stuur die 
naar de redactie en wij plaatsen je foto graag) 
Of gewoon genieten van de kramen op de wal en de sfeer van toen.

BRUINISSE - Op Schouwen-Duiveland en op Tholen staat de naam Van Duivendijk voor solide scheepsbouw.      
Nu zijn alle Van Duivendijkwerven geboekt.
Van Duivendijk is de naam. Of Van Duijvendijk. Of Van Duyvendijk. Gekende scheepsbouwers sinds 1737. 
Hans van Duivendijk zocht de geschiedenis van de scheepsbouwersdynastie uit en publiceerde zijn verhaal in het 
boek Het liefst eigen baas. De scheepswerven van de familie Van Duijvendijk.
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

Werf Van Duivendijk: Niets mooiers dan de werf

Tewaterlating van de botter 
Nicotine in 1934 op de 
scheepswerf Zeelandia 
in Tholen.
 
gemeentearchief Tholen

Bovenstaande is een deel van de publicatie in de PZC van 20 oktober jl. 

Boek ‘Het liefst eigen baas’ over de geschiedenis van de Zeeuwse scheepsbouwersdynastie Van Duivendijk lijkt de 
redactie van de nieuwsbrief zo interessant dat we hier in een volgende editie uitgebreider op terug komen.
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Het duurde even om bemanning 
te vinden om zowel De Wet als 
de Alcyon te kunnen inschrijven 
voor dit 3 daags evenement op de 
Grevelingen. Maar half september 
hadden we 2 teams van 8 personen 
om te kunnen gaan trainen voor 
deze behendigheidswedstrijd en dat 
hebben we gedaan 2x per week in de 
resterende weken! Vaak in de mooie 
nazomerdagen met nauwelijks wind 
en snelkortende dagen zodat we 
meestal na 2 uur uitgetraind waren, 
maw de voorbereiding was geheel 
volgens plan.
Henk van Hoepen had het druk 
met noteren wie wanneer deelnam 
zodat hij een goede opgave van 
bemanningen per dag aan de 
organisatie kon opgeven, want het 
is onvermijdelijk dat niet iedereen 
alle dagen kan meedoen ivm andere 
verplichtingen.

Op zondag 16 oktober was het dan 
eindelijk zover: om 09.00 vertrokken 
3 schepen van Veere te weten; De 
Wet, de Alcyon en de Siesta van 
Karel Koenen als begeleidings- en 
rescuevessel naar Bruinisse. Na een 
voorspoedige tocht op zeil over de 
Oosterschelde kwamen we rond 
15.00 in Bru alwaar Karel nog 
wat materialen en opstappers aan 
boord nam en vervolgens gingen we 
richting Mosselbank west waar de 
nacht werd doorgebracht. Karel zou 
geheel volgens traditie de warme hap 
verzorgen capucijners met spek en 
ijs toe voor 14 personen in de roef 
van de Siesta wat hem zeer goed af 
ging met wat hulp. Het smaakte weer 
voortreffelijk.

Beide deelnemende schepen hadden 
dit keer een gemengd team: jong en 
oud, ervaren en onervaren, kort en 
lang bij de SBH. 
De Wet: schipper Remco Kok en de 
maten Hans Loeve, Vincent van Dijk, 
Leroy Dieleman, Guyon Mingelen, 
Jolien van Cranenburgh en Willemijn 
Koenen. 
Alcyon: schipper Mart Sturm en de 
maten Kees Koenen, Gosse Boonstra, 
Justin Klaase, Durk Visser, Wicky 
Dokman, Gabrielle Rossing en 
Florence Meganck.
Maar een ding hadden we gemeen om 
met plezier en enthousiasme een goed 
resultaat weg te zetten. 

Maandag 17 oktober: 
De poortenrace.
Het is de bedoeling om in een 
bepaalde tijd zoveel mogelijk poorten 
te passeren en door aanlandingen te 

maken zonder de motor te gebruiken 
zoveel mogelijk bonusmijlen te te 
verzamelen en daarmee een zo hoog 
mogelijk gemiddelde snelheid te 
bereiken. Na het wegwerken van een 
stevig ontbijt met gebakken eieren 
met spek en het ophalen van nog een 
aantal opstappers gingen we naar het 
palaver voor de laatste informatie en 
weerbericht en vanaf 10.30 mocht er 
gestart worden einde wedstrijd 16.00. 
De start met 18 schepen die op zeil 
vertrekken en allemaal proberen 
bij de dichtstbijzijnde steigers te 
komen geeft een gedrang waar de 
ochtendspits in het verkeer peanuts 
bij is. Daarna gaan de schepen verder 
volgens hun eigen route en snelheid, 
dus ook wat minder hectiek.
 

Blue Peter 2016 - 10-jarig jubileum                                                                                                                                         
                                                                                                       door  Mart Sturm

Alhoewel er toch van alles gebeurt: 
schepen aan de grond (Karel de 
reddende engel), ongelukjes aan de 
steiger van kapotte stootwillen en 
verlies van lijnen tot het omver varen 
van borden (die natuurlijk op de 
verkeerde plek op de steiger staan) 
Na een dag van grote inspanningen 
waren we dan ook danig nieuwsgierig 
hoe we het er vanaf gebracht hadden. 
Het weer was ok ZW 4 en droog. Na 
afmeren in Bommenede, napraten 
onder het genot van het eten, 
verzorgd door de organisatie: Chili 
con carne,werden de dagresultaten 
bekend gemaakt : 
De Wet 5 en de Alcyon 4, voorwaar 
geen slecht begin. 
Voldaan gingen we te kooi.

Dinsdag 18 oktober: 
Grevelingen 8.
Hierbij is het de bedoeling om 
zo snel mogelijk een traject in de 
vorm van een 8 rond de Archipel 
en de Stampersplaat te varen vaste 
afstand 17 mijl en de mogelijkheid 
om bonusmijlen te maken door 
aanlandingen te doen zonder 
gebruik van de motor. Ook nu 
hadden we behoorlijke wind ZW 4 
aanwakkerend in de middag tot 5-6.
Start om 10.30 en de finish van de 
Alcyon rond 13.30. Deze dag was 
ons niet heel goed gezind, ondanks 
verschillende strategieen waren De 
Wet en de Alcyon minder succesvol 
12 en 13. Na de wedstrijd werd koers 
gezet naar Bruinisse. De Wet had 
schade opgelopen aan het grootzeil 
waarna besloten werd om dag 3 niet 
mee te varen ivm de te verwachten 
harde wind. Tevens moest Leroy het 
water in om een eindje uit de schroef 
te verwijderen. Enorme pannen 
pasta vormden de basis om alle 
uitgehongerde deelnemers te laven. 
Na de gebruikelijke drankjes en 
napraat zochten we ook deze avond  
weer voldaan de kooi op. Om des 
nachts met enige regelmaat wakker 
te worden van gebulder van de wind 
en het gekletter van forse buien.         
Het palaver voor de volgende dag 
was al met een uur verschoven naar 
10.00

Woensdag 19 oktober:
De Hardzeildag.
Daar zag het inderdaad naar uit toen 
we s’morgens met slaperig hoofd aan 
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dek stapten NW7 werd er afgegeven en dat 
was te voelen snel naar binnen voor koffie en 
het gebruikelijk ontbijt, om bij het palaver 
te horen dat start werd uitgesteld tot later.... 
Volgend palaver 12.00. Geen verandering, 
afwachten maar.
Om de tijd te doden had de organisatie 
een leuk alternatief bedacht waarbij 
gelegenheidsbemanningen (het liefst uit 
hetzelfde team) in miniaakjes van een goede 
4 mtr om het snelst een parcours moesten 
afleggen uiteraard zeilend. Leuk te vermelden 
is dat het team van de Alcyon (Justin en 
Florence) een niet te kloppen tijd neerzette.
Na de middag begon de wind enigszins te 
luwen en werden de schippers om 14.15 bij 
elkaar geroepen met de boodschap dat de 
wedstrijd om 14.45 ging beginnen, zoveel 
mogelijk rondjes rond de Mosselbank West 
met als laatste doorgangstijd 16.45 voor de 
laatste ronde. De wind was intussen bijna 
geheel weggevallen en we hebben nog 
gezeild met een 2 Beaufort, wat een verschil 
met eerder op de dag. De bemanning van De 
Wet was verdeeld over een aantal schepen 
zodat ze toch van de laatste dag konden 
genieten. De Alcyon kwam niet verder dan 
een 10de plaats.

Des avonds was er door de organisatie flink 
uitgepakt met een koud en warm buffet 
begeleid door live muziek.
Overall uitslag winnaar dit jaar net als 
voorgaand jaar de UK102. De Alcyon 
plek nummer 7 en De Wet op de 12de 
plek. Elk deelnemend team moest nog 
een jubileumvlag ontwerpen waarin de 
sfeer vande BP het best tot uiting kwam, 
wij vonden dat wij een prachtig ontwerp 
ingeleverd hadden echter de jury besliste 
dat een ander het beter had gedaan, in de 
consternatie ben ik vergeten wie.

Donderdag 20 oktober
Met weinig mensen overgebleven en 
aangevuld met enkele opstappers werd de 
terugtocht aanvaard, De Wet op de motor 
(kapot grootzeil), de Alcyon zeilend met eerst 
weinig wind later op de dag steeds meer en 
met de nodige regenbuien kwamen we rond 
16.00 in Veere. De Siesta bleef nog een dag 
in Bru om vrijdags samen op te varen met 
het VOC schip de Halve Maen op weg naar 
Middelburg, maar dat is een ander verhaal....
Oja we hebben voor de accordeon van de 
Alcyon een musicus gevonden: Guyon 
Mingelen, hij heeft het instrument 
meegenomen om te oefenen met de belofte 
op de visbakavond enige melodieen ten 
gehore te brengen.

Mart Sturm namens alle deelnemers aan de 
BP 2016.



Stichting Behoud Hoogaars

16

Thedo Fruithof: Officier in de Orde van Oranje Nassau
                                                                                                     door  Wim de Bruijn

Thedo Fruithof, na zijn onderscheiding door burgemeester Jan Baas. (Foto Wim de Bruijn)

Op 29 oktober ontving Thedo 
Fruithof (69) uit handen van bur-
gemeester Jan Baas van Enkhuizen 
de onderscheiding Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. Het is 
een koninklijke onderscheiding die 
maar enkele keren per jaar wordt 
uitgereikt.

De zes aanvragers hadden bijna 2000 
woorden nodig om alle activiteiten 
van Thedo die hij aan het behoud van 
het maritiem erfgoed heeft besteed 
en nog besteed, te beschrijven. Thedo 
was niet alleen zelf restaurateur van 
oude scheepjes, maar via zijn voor-
zitterschap van de restauratiecommis-
sie van het FONV (nu FVEN) zorgde 
hij er ook voor dat vele anderen 
subsidies kregen om hun historische 
schip te restaureren. Hij werkte ruim 
20 jaar bij het Zuiderzeemuseum als 
conservator schepen en maritieme 
ambachten. Hij deed daar een schat 
aan kennis en contacten op in binnen- 
en buitenland. Hij werd een uniek 
eenhoofdig kenniscentrum voor alles 
wat met oude schepen, scheepsbouw, 
werven en evenementen te maken 
had. Hij zorgde er voor dat ons mari-
tieme erfgoed op vele evenementen 
in o.a. in Frankrijk, New York en 
zelfs in Tasmanië vertegenwoordigd 
was.

Thedo bracht in 1987 met een survey 
van alle bestaande historische sche-
pen een overzicht in beeld en stond 

daarmee in 1995 aan de wieg van de 
European Maritime Heritage (EMH) 
en verzorgde al die jaren het secre-
tariaat. Via EMH werd hij betrokken 
bij de ontwikkeling van de beroeps-
zeilvaart. Voor zijn werk kende de 
Enkhuizer Zeevaartschool hem hun 
Erepenning toe.

Toen er werd gedacht aan een jaar-
lijkse Beurs Klassieke Schepen, werd 
aan Thedo gevraagd om zijn vele 
contacten in binnen- en buitenland 
te mobiliseren. Hij nam, samen met 
Wim de Bruijn, toenmalig hoofdre-
dacteur van Spiegel der Zeilvaart, 
de Beurs over en maakte er een be-
langrijke bron van contacten tussen 
bedrijven en bezoekers van. Velen 
ervoeren de Beurs als een jaarlijkse 
reünie waar gelijkgestemden elkaar 
konden ontmoeten. Toen de jaarlijkse 
last voor beide mannen na 15 jaar te 
zwaar werd, werd de Beurs overge-
nomen door de HISWA/RAI waar 
sindsdien weer een Klassiek pavil-
joen is. De mannen verbonden zich 
om zich nog twee jaar voor dit pavil-
joen in te zetten. Vanaf het begin in 
1977 is Thedo lid van de Redactie-
commissie, tegenwoordig Redactie-
raad van Spiegel der Zeilvaart.

Je kunt rustig stellen dat Thedo een 
internationaal aanspreekpunt voor het 
maritiem erfgoed is geworden. Hoe 
die kennis op een eventuele opvolger 
kan worden overgedragen is nog een 

open vraag. Maar dat geldt voor vele 
anderen die in dit vrijwilligerswerk 
een belangrijke spil vormen. Sinds 
zijn vertrek bij het Zuiderzeemuseum 
in 1996 heeft hij als freelancer aller-
lei activiteiten opgepakt. Merendeels 
deed en doet hij dat alles voorname-
lijk belangeloos. Dat kon omdat hij 
met weinig tevreden is door bijvoor-
beeld tijdens zijn vele reizen door 
Europa in zijn auto te slapen en on-
derweg zelf zijn potje te koken.

Het voert hier te ver om op het vele 
andere vrijwilligerswerk van Thedo 
in te gaan. Een belangrijke uitspraak 
tijdens een voordracht in Vlissingen 
na de restauratie van een hoogaars 
was wel dat hij stelde dat je in som-
mige gevallen beter een schip kon 
vernieuwbouwen aan de hand van 
zorgvuldig gemaakte tekeningen, dan 
een oud, in elkaar gezakt wrak, te 
restaureren. Dat zorgde bij sommige 
aanwezigen wel voor consternatie. 
Intussen zijn twee schepen, de Bo-
reas, een steekhengst en de Pegasus, 
een hengst, vernieuwbouwd. Het is 
niet alleen veel goedkoper dan res-
taureren, maar het levert zichtbaar 
betere resultaten op. Het is namelijk 
heel moeilijk om een uitgezakt schip, 
tijdens het restaureren, weer naar 
de oorspronkelijke vorm terug te 
brengen. Bovendien is zo’n nieuwge-
bouwd schip over 50 jaar ook weer 
een monument! Het is jammer dat 
deze vernieuwbouwen (nog?) niet 
een maritiem erfgoed status krijgen.

Foto rechtenvrij: Thedo Fruithof,  Of-
ficier in de orde van Oranje Nassau. 

Foto Wim de Bruijn
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Op het weekend van Open Monu-
mentendag, zaterdag 10 en zondag 
11 september, had Stichting Tolerant 
haar jaarlijkse “opendeur. “

Het was alweer enige tijd geleden 
dat er op de CNR-werf een schip 
gedoopt werd maar het was weer zo 
ver. 

Op zondagmorgen 11 september 
2016, met hoog water vanaf 10.15u, 
ging de hengst Pegasus plechtig 
te water. Er was zeer veel publiek 
aanwezig, waaronder ook vertegen-
woordigers van de Stichting Behoud 
Hoogaars.

 
Aan de Pegasus is 8 jaar gewerkt.
De plechtige tewaterlating ging dan 
ook met de nodige luister gepaard. 
De hengst werd gedoopt door Franke 
Lok en Frieda van Beylen.  
Trots als een pauw is nog voorzichtig 
uitgedrukt. Philip Streitz van vereni-
ging Tolerant straalt zondag van oor 
tot oor. Het Vlaamse broertje van de 
Zeeuwse Stichting Behoud Hoogaars 
heeft aan de Schelde in Rupelmonde 
iets groots verricht. Voor het eerst in 
zeker zestig jaar is er een authentiek 
houten (Zeeuws-)Vlaams vissers-
schip gebouwd, een hengst, Pegasus 
genaamd. 
 
Alle ogen waren gericht op de 
nieuwe hengst, een eeuwenoud type 
vissersschip dat evenals de hoogaars 
heel geschikt was voor de Zeeuwse 
wateren. Vissers konden de platbo-
dems zonder problemen droog zetten 
op de vele zandplaten.

 

Vrijwel niemand keek zondag meer 
om naar de oude Pegasus die schuil-
ging achter geparkeerde auto’s. Veel 
meer dan een geraamte is er ook niet 
van over, máár zonder de oude Pe-
gasus had de nieuwe nooit gebouwd 
kunnen worden. “Scheepsbouwers 
als Verras in Paal en De Klerk in 
Kruispolderhaven werkten niet met 
bouwtekeningen”, weet Streitz. “’Ik 
wil net zo’n schip als die en die’, 
zeiden vissers vroeger, ‘maar dan 
iets groter’. 
Scheepsbouwers die hengsten maak-
ten tot in de jaren dertig van de 
vorige eeuw, waren ook niet meer 
te raadplegen. Vzw Tolerant verzon 
een list. De niet meer te restaureren 
Pegasus diende als bouwtekening.        
Souburger en vrijwilliger bij Stich-
ting Behoud Hoogaars Ko Ruissen 
(1927-2012) nam het lastige karwei 
op zich. 

Hij bracht ‘het versleten, krom 
getrokken oudje’ van kop tot kont 
nauwgezet in kaart. Zijn meetwerk 
legde de basis voor de herrijzenis 
van de Pegasus. 
 
Acht jaar hebben vrijwilligers van 
vzw Tolerant één of twee dagen in 
de week aan het schip gewerkt, enige 
tijd ook met hulp van professionele 
scheepsbouwers als Cees Droste 
uit Baarland en Michiel Verras uit 
Walsoorden. Elf ton eikenhout, 2300 
nagels en schroeven en veertig liter 
verf zijn in het schip gegaan. Niet al-
les is authentiek. Het teerproduct pek 
mag vanwege milieuregels niet meer 
worden gebruikt om de naden tussen 
planken te dichten. Kunstrubber is 
als alternatief toegepast. 

 
De doop vond zondagochtend toe-
passelijk plaats met Scheldewater, 
waarna de nieuwe Pegasus voor het 
eerst even in zijn element mocht 
dobberen. Lang duurde dat niet. 

De ‘slechts’ 11,5 meter lange en vier 
meter brede trots van vzw Tolerant 
werd al snel weer op de kant getrok-
ken. Het houtwerk is af, maar onder 
meer een motor moet er nog in.  

Tolerant heeft een mooi boekje ge-
schreven over de Pegasus, historie en 
herbouw.

Hengst “Pegasus” te water gelaten       
                                                                                        door  Gaston Timmerman
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Uit de oude doos                                                                                                                                             
                                                                                     tekening Han Reijnhout

Het doorgeven van kennis en liefde voor oude schepen en de ambachten doe je zoveel mogelijk in de praktijk;   
schaven, schuren, breewen, branden enz. In de begin jaren van de SBH, heeft kunstenaar en modelbouwer Han 
Reijnhout, vele tekeningen en schaalmodellen gemaakt. Deze tekening gaat over het vlak, uit het thema 
“Hoe bouw ik een Hoogaars” voor de Consent van 1998.
Een prachtige manier om kennis te bewaren en documentatie op te bouwen. 
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Stichting Behoud Hoogaars
Zuidwal 63, 4341 CH Arnemuiden
telefoon : 0118—410045
IBAN NL87INGB0000126979
BIC – INGBNL2A
internetsite : www.hoogaars.nl
      ANBI status sinds 2008
Beschermheer van de SBH
Commissaris van de Koning in Zeeland,
de heer J.M.M. (Han) Polman

Bestuur Beleidssector:
Voorzitter:           Jan Scherpenhuijsen
Vicevoorzitter:     Bart Bouwmeester
Penningmeester:  Wim Lukaart
Secretaris:            René de Haas
PR en media:       Bies Fransen v.d. Putte

Bestuur Werkgroepsector:
Boeken en varen: Sjaak Oosterling
Onderhoud en restauratie: Ruud Dreesman
Evenementen en productontwikkeling: Hans Kole
Werfzaken coördinatie: Gaston Timmerman

Donateurs
Donateurs zijn hard nodig om de activiteiten van de Stichting 
financieel mogelijk te maken. Bij een donatie van € 22 of meer 
ontvangen donateurs het blad CONSENT en Nieuwsbrieven. 
Ook kan elke donateur op een van de donateurdagen meevaren 
op een van de schepen van de Stichting. Donateurdagen worden 
aangekondigd in de voorjaar editie van de nieuwsbrief. Nieuwe 
donateurs kunnen zich aanmelden via ons secretariaat, telefo-
nisch, schriftelijk of per e-mail via info@hoogaars.nl

Heeft u affiniteit met houtbewerken of oude 
ambachten? 
Kom eens een dagje kijken op de werf. En ervaar hoe gemoti-
veerd en gezellig ons team van vrijwilligers is.
Werkzaamheden zoals: meten, zagen, 
schaven, schuren, lijmen, schroeven, 
breeuwen, verven en vooral iets willen bijdragen aan en iets wil-
len leren over de bouw van dit soort klassieke schepen. 
Informatie en opgeven via info@hoogaars.nl of 0118-410045

Word Vrijwilliger
Regelmatig is de SBH op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die met 
hun kwaliteiten kunnen bijdragen aan:
 -  schippers en maten
 -  restauratie en onderhoud
 -  promotieactiviteiten met evenementenkraam
 -  publicaties, zoals Nieuwsbrief, documentatie, website en 
overige werkzaamheden
Aanmelden is mogelijk via info@hooogaars.nl 
of  0118-410045

Wil je leren zeilen op een platbodem.              
Als maat en/of schipper meezeilen?
Wij hebben een programma van zomertrainingen. 
Elke dinsdag en donderdag avond of donderdag middag in de 
zomermaanden van mei tot september.
Informatie en opgeven via info@hooogaars.nl of 0118-410045

Informatie Stichting Behoud Hoogaars

‘Al de activiteiten van de 
Stichting Behoud Hoogaars worden 
mede mogelijk gemaakt door de 
Provincie Zeeland.’

https://www.facebook.com/stichtingbehoudhoogaars/
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