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Algemene gegevens 
Naam:    Stichting Behoud Weervisserij 

Datum oprichting:  17 januari 1997 

KvK:    41107151 

Bank:    NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank) 

Correspondentieadres:  Bouwmanlaan 4, 4614AH, Bergen op Zoom 

E-mail:    info@behoudweervisserij.nl 

Telefoon:   (06) 42 99 76 78 

Website:   www.behoudweervisserij.nl 

 

 

Bestuur stichting 
 

Het bestuur bestaat op 31 december 2017 uit: 

1. Jan van Paassen, voorzitter 

2. Lau de Smet, secretaris 

3. Pieter Riedijk, penningmeester 

4. Felix Kools, vaartochten coördinator 

5. Rick van Geel, PR en communicatie 

6. Henk van Schilt, stagebegeleider 

 

Stichting Behoud Weervisserij 

De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het in stand houden en bevorderen van deze 

ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de 

Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten. 

 

De stichting tracht dit doel te realiseren door de omstandigheden te bevorderen waardoor het voor 

weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst 

voort te zetten op dezelfde of vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de 

Oosterschelde plaatsvindt, door het verlenen van immateriële, en indien de noodzaak daartoe is 

vastgesteld eventueel ook materiële steun, aan de nog werkzame weervissers, en door het verzorgen 

van publicaties van de wijze bevissen van de weren, en door het bevorderen van de verkoop van de op 

deze wijze gevangen ansjovis, geep, makreel enz.  

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
De vangsten zijn dit seizoen erg tegengevallen. De weervissers hebben heel weinig gevangen. Dat kan 

zo niet jaren doorgaan, maar aangezien 2016 een goed vangstjaar was en de vissers zelf zeggen dat ze 

er in al die jaren geen peil op kunnen trekken gaan we met goed gemoed op naar seizoen 2018. In 

2017 hebben we aantal initiatieven ontwikkeld die heel goed uitgepakt hebben. Naast de verzorging 

van de activiteiten op het water (de vaartochten) en op land (Proefmei, Brabantse Wal Dag) zijn we 

een nieuw initiatief gestart: het bijliggen. Door de aanwas van vrijwilligers en hun enthousiaste inzet is 

het mogelijk gebleken de firma van Dort te assisteren met het afhouden van de aalscholvers bij de 

weren gedurende de uren daglicht in afwachting van het vangstmoment. Ook de hulp bij houtkap en 

bij het herstellen van de weren door de vrijwilligers is zeer vermeldingswaardig. De Film “Cor en 

Henk weervissers van de Oosterschelde” van Edward Snijder, die in première ging bij “Film by the 

Sea” in Vlissingen mag niet onvermeld blijven. Na de succesvolle première kwam de film naar Bergen 
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op Zoom waar bijna 900 bezoekers op meerdere speeldagen en in meerdere zalen dit prachtige 

document over de Weervisserij bezochten. Aanwezigheid van de hoofdrolspelers en de maker van de 

film maakten deze vertoningen extra succesvol. Tijdens het Monumenten Weekend begin september  

werd door het kunstcollectief Synapz op twee plaatsen in Bergen op Zoom de Weervisserij 

kunstzinnig belicht.  

 

 

     
Weer 1 (Don van Rooy, 2013)       Weer Willem Landa (jaren ’50) 

 

 

Verslag activiteiten 2017 
In de winter van 2016/2017 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. De paalworm 

zorgt voor het zwakker worden van het hout dat vervolgens onder invloed van de najaars- en 

winterstormen afbreekt. In het vroege voorjaar worden deze palen vervangen en worden de netten 

weer aangebracht in het fuikgat. 

 

Het vangstseizoen 2017 is slecht te noemen. De eerste vangst vond plaats op 6 mei. Slechts 2 maal 

ging de vlag uit bij de firma van Dort om de reclame te maken voor de vangst en veel meer dan de 

trouwe klanten te voorzien van lekkere ansjovis en/of bijvangsten. 

 

 

             
Sporen van paalworm            
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Een van de weren bij eb, net na het legen 

 

 
De vlag hangt uit: er is ansjovis!  

 

De vaartochten in 2017: 
In 2017 zijn we 20 keer met het moederschip uitgevaren naar de weer. Ook hebben we 5 vlettochten 

ondernomen.  

In het totaal voeren 785 deelnemers mee: 

450 gasten uit de Brabantsewal Gemeenten. 

99 uit Roosendaal 

19 van het eiland Tholen 

124 uit de rest van Nederland. 

Ook hadden we 20 buitenlandse gasten: 

9 Polen, 5 Belgen, 4 Zweden, 2 Canadezen. 

 

Helaas waren er maar 2 schooltochten: 

1 Bergse school mochten we begroeten en 1 uit Kruisland.. 

 

Vanwege de wind zijn er 5 vaartochten en één vlettocht uitgevallen. 

Enkele mensen hebben geboekt voor de extra tochten. 

En enkele hebben gekozen voor een tegoed bon. 
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Het merendeel van deze 218 gasten hebben hun geld terug gevraagd. 

 

Het ontvangen van het aanmeldformulier via onze webpagina heeft er enige tijd in storing gestaan. De 

mensen kregen wel een automatische ontvangstbevestiging. Maar de stichting kreeg geen meldingen 

binnen. 

Het uitvallen van de elektrische vlet is vakkundig opgevangen door firma van Dort. 

Ook het tijdelijk uitvallen van vletvaarders is goed opgevangen door de overige vrijwilligers. 

halen. 

De Stichting Bezichtiging Monumenten heeft op de vaartochten de uitleg verzorgd. 

 

 
 
 

Promotie, Evenementen, PR 
We hebben in mei en juni aan de nodige evenementen in de regio deelgenomen. We promoten de 

weervisserij is zijn algemeenheid en maken reclame voor de vaartochten. We hebben een stand met 

flyers voor de vaartochten en verkopen het boek en gezouten ansjovis. Het boek is overigens 

ondertussen uitverkocht maar wel nog aanwezig in de plaatselijke bibliotheken. We vertonen de film 

“Verdronken Land” met het verhaal van de weervisserij  van de familie van Dort. We hebben met een 

eigen kookunit (buiten barbecue) de bezoekers van de Proefmei een heerlijk maaltje ‘vangst van de 

dag’ voor kunnen schotelen. We hebben hiervoor veel belangstelling gehad. Op de Brabantse Wal Dag 

in Nieuw Vosmeer hebben we ons beperkt tot koude hapjes met zoute ansjovis. We hebben aan de 

evenementen kunnen meedoen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Chapeau! Op de boottocht van 

de harmonie Concordia hebben we een voorlichtingsstand ingericht en bemenst. Op een bijeenkomst 

van gepensioneerden  van SABIC is een presentatie gegeven over de weervisserij gebaseerd op het  

verhaal wat ook op de vaartochten verteld wordt. 
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Boek: De Weervissers van Bergen op Zoom 

Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van het visgebied en de eeuwenoude 

vangstmethode, maar zit ook bomvol boeiende familieverhalen, prachtige foto’s en natuurlijk 

verrassende en vooral heerlijke recepten. Voor het eerst wordt de weervisserij vanuit 

verschillende invalshoeken belicht en samengebracht in één boek van 288 pagina’s. Vele 

unieke afbeeldingen komen uit familiealbums en zijn nooit eerder voor een breed publiek 

toegankelijk geweest. Als toetje bevat het boek een DVD met bijzondere verhalen over de 

weervisserij en drie oude films. Het auteurscollectief bestaat uit Gijs Asselbergs, Adriaan van 

Roode, Marianne Siewe en Marc van der Steen. De redactie bestaat uit Johanna Jacobs, 

Adriaan van Roode en Marc van der Steen. 

Het boek is op 18 november 2015 tijdens het Symposium Erfgoed & Erfgenamen in Bergen 

op Zoom gepresenteerd. De oplage bedraagt 1.517 stuks. De laatste 400 boeken zijn in 2017 

verkocht. Er komt geen 2
e
 druk.  

 

 

 
 

 

 

 



8 

Vrienden van de Weervisserij 

De stichting kent een groep ondersteuners, de Vrienden van de Weervisserij. Het zijn mensen die hun 

betrokkenheid bij de weervisserij omzetten in een jaarlijkse vriendenbijdrage van ten minste € 20. 

Hiervoor ontvangen ze vier keer per jaar een Nieuwsbrief en worden ze uitgenodigd voor 

evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd. Begin 2017 hadden we 69 

Vrienden. We hebben 9 opzeggingen gehad. Daar staat een aanwas van 20 nieuwe Vrienden 

tegenover. Ultimo 2017 telt de Vriendenclub 80 leden. De wervingscampagne voor Vrienden van de 

Weervisserij via de vaartochten en evenementen, waaronder de filmvertoning Cor en Henk is 

succesvol gebleken. 

 

 
Immaterieel cultureel erfgoed 

De aanvraag voor de weervisserij bij de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is 

ingediend en zal naar verwachting in 2018 z’n beslag krijgen. De aanvraag voor de ansjovis als 

Europees Streekproduct loopt ook, maar via de firma van Dort. Dat laatste traject kent een 

doorlooptijd van circa twee jaar zodat een eventuele erkenning in 2018 zou kunnen rondkomen, het 

jaar dat Noord-Brabant de ‘Europese Regio van de Gastronomie 2018’ 
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Verslag van de Kascommissie 

 

Aan de Bestuursvergadering van de Stichting Behoud Weervisserij 

 
In vervolg op het verzoek in de Bestuursvergadering SBW van 17 februari 2018 hebben wij, 

A. de Boeck en J. van Dam  zitting genomen in de kascommissie. 

 
Op 13 maart 2018 hebben wij de jaarrekening met bijbehorende onderleggers (map met facturen, 

bankafschriften etc.) door middel van steekproeven gecontroleerd. 

 

De kascommissie stelt na controle vast dat de gevoerde boekhouding door de penningmeester, 

P.J. Riedijk , de kasstroom (inkomsten en uitgaven) de winst- en verliesrekening (opbrengsten 

en kosten) en de balans (staat van bezittingen en schulden) volledig en correct zijn  te 

herleiden. 

De kascommissie geeft het advies : 

* de jaarrekening en verantwoording over 2017 goed te keuren. 

* de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 

2017. 

Bergen op Zoom, 13 maart 2018. 

 

A. de Boeck                                                                J. van Dam 
 

 

Bestuursverklaring 
 

Het bestuur van de Stichting Behoud Weervisserij verklaart dat de penningmeester in 2017 op een 

inzichtelijke wijze het financiële beheer van de Stichting heeft gevoerd. De penningmeester heeft op 

een correcte wijze inzicht verschaft in de boeken en financiële bescheiden van de Stichting conform 

artikel 11 lid 6 van de Statuten van de Stichting
1
.  

 

Het bestuur stelt na controle vast dat uit de gevoerde boekhouding door de penningmeester, P. Riedijk, 

de kasstroom (inkomsten en uitgaven), de winst- en verliesrekening (opbrengsten en kosten) en de 

balans (staat van bezittingen en schulden) volledig en correct zijn te herleiden. 

Het bestuur verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2017. 

 

J. van Paassen     L. de Smet 

Voorzitter    Secretaris 

 

 

Bergen op Zoom,  

 

 

                                                
1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, legt de penningmeester rekening en verantwoording af aan het bestuur 

over het gevoerde beheer. Goedkeuring door het bestuur strekt hem tot decharge.  
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Bijlage 1 

Overzicht mediaplaatsingen 2017 
 
Nr Datum Medium Artikel 

1 21 maart BN/De Stem ‘Op pad met de weervisserij’ (vp S&S) 

2 22 maart BoZ Bode ‘Sloepen varen weer uit naar de weervisserij’ (vp) 

3 22 maart De Gazet I. van Schaik: ‘Beleef de vangst van de Bergse ansjovis’ (p. 7)  

4 19 april ZuidWestFM Interview Kees Spikker over vaartochten (ZuidWest Update) 

5 25 april Brabantse Wal Krant 

(Bode) 

‘Ansjovis: delicatesse uit de Oosterschelde’ (p. 19) 

6 3 mei De Gazet P. Asselbergs: ‘De Bergse ansjovis’  

7 6 mei BN/DeStem T. Hopmans: ‘Grote belangstelling voor weervisserij Oosterschelde’ (p. 5) 

8 10 mei ProefMei Magazine ‘Weervisserij’ (p. 9) 

9 11 mei BN/DeStem internet J. van de Kasteele: ‘Belangstelling voor weervisserij groeit fors’ 

10 12 mei  BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Interesse in weervisserij neemt toe’ (p. 7) 

11 23 mei Landleven M. Broekhuis: ‘Druk in de weer’ (p. 52-59) 

12 27 mei BoZ Bode / 

Roosendaalse Bode 

H. de Bot: ‘Ansjovis vangen op ambachtelijke manier’ (p. 3 / p. 14) 

13 28 mei Libelle (nr 22) Rubriek I love Holland: ‘Tripple A’ (p. 128) 

14 1 juni Brabeau  De Grote Zomerkalender: mee met de vissers (p. 56) 

15 7 juni BN/De Stem ‘Me zijn in de weer!’ (vp S&S) 

16 13 juni Sligro Entree Magazine B. van Os: ‘Op jacht naar de zilte traktatie ansjovis’ (p. 18-21)  

17 14 juni Extra Lekker Magazine 

(nr 10) 

T. de Zeeuw: ‘Ansjovis, van volksvoedsel tot delicatesse’ (p. 76-79) 

18 21 juni BN/DeStem M. Peppelaar: ‘Er is weer ansjovis!’ (vp S&S en 4) 

19 14 juli NPO 1 TV  – NOS 

journaal 12.00 uur – 

rubriek regio (via 

Omroep Zeeland) 

Interview/item over verdwijnen weervisserij 

20 14 juli Omroep Zeeland TV – 

Zeeland NU 

Interview/item over verdwijnen weervisserij 

21 14 juli www.omroepzeeland.nl 1. Oude vismethode sterft uit, wie redt de Zeeuwse weervisserij? 

2. Weervisser Henk is de laatste der Mohikanen  

22 17 juli NPO radio 5 – Wekker 

Wakker (Omroep Max) 

Interview over verdwijnen weervisserij 

23 18 juli BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Het kan niet altijd kaviaar zijn’ (vp S&S) 

J. van de Kasteele: ‘Weervissers vangen bot’ (p. 4 S&S) 

24 22 augustus NPO2 TV - VPRO Koken met Van Boven (herhaling) 

25 22 augustus Indebuurt Bergen op 

Zoom 

Cor van Dort en Henk van Schilt in première bij Film by the Sea 

26 22 augustus www.bndestem.nl B. van den Aarssen: ‘Ode aan de laatste ambachtelijke weervissers Cor en 

Henk’ 

27 23 augustus BN/DeStem B. van den Aarssen: ‘Ode aan twee weervissers, bikkels op de 

Oosterschelde’ (vp S&S, p. 4) 

28 30 augustus ZuidWestFM Interview Kees Spikker met Edward Snijders over documentaire ‘Cor & 

Henk, weervissers van de Oosterschelde’ (ZuidWest Update) 

29 2 september BN/DeStem H. van Ingen: ‘PopMonument biedt veel meer dan alleen muziek: mix van 

muziek, historie en ontdekkingstochten’ (p.4 S&S)  

30 5 september Delicious – nr 10  

31 7 september BN/DeStem ‘Films over weervisserij’ (p.4 S&S) 

32 7 september www.bndestem.nl ‘Films over weervisserij in Blokstallen Bergen op Zoom’ met filmclip 

33 7 september NPO3 TV Keuringsdienst van Waarde: thema sardines met opname van de 

weervisserij 

34 8 september Popmonument Programmaboekje: ‘Expeditie De Weerkamer’ 

35 9 september www.pzc.nl R. Rosboom: ‘Volle zaal bij eerste Zeeuwse premières Film by the Sea’ 
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Nr Datum Medium Artikel 

36 8 november 

2017 

De Bergen op Zoomse 

Bode Cor & Henk, weervissers van de Oosterschelde 

37 13 november 

2017 Website BN/deStem 

Cor en Henk komen thuis, unieke film te zien in bioscoop Bergen op 

Zoom 

38 13 november 

2017 

Indebuurt Bergen op 

Zoom Film over Cor, Henk en de weervisserij eenmalig te zien in bioscoop 

39 15 november 

2017 

De Bergen op Zoomse 

Bode Ruim 500 bezoekers voor docufilm 'Cor en Henk' 

40 27 december 

2017 

De Bergen op Zoomse 

Bode Weervisserij krijgt hulp van paarden 

 

 

Overzicht lezingen/presentaties 2017 

 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 

1 25 april Gijs Weervisserij Bergse Actieve Senioren (BAS) 

2 11 mei Marc, Felix, Pieter Start weervisserij seizoen Weervisserij lunch Restaurant Canise 

3 19/20/21 mei Fons met vele 

vrijwilligers 

Algemene promotie weervisserij Proefmei 

4 11 juni Fons met 

vrijwilligers 

Algemene promotie weervisserij Brabantse Wal Dag 2017, Nieuw-

Vossemeer 

5 23 juni Marc AAA-menu VIP AAA-diner Fort Smakelijk 

6 2 juli Lau Weervisserij Vaartocht Harmonie Concordia 

7 9 & 10 sept Popmonument  Kunsten in de Monumenten: 

Popmonument, Blokstallen 3 

8 9 september Edward Snijders Film ‘Cor & Henk’ Film by the Sea, Vlissingen 

9 25 september Marc Weervisserij Bijeenkomst Nederlandse ambassadeurs 

van Chileense wijnhuis Casa Silva 
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Henk en Amerens nemen het sleepnet ter hand 


