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Algemene gegevens
Naam:
Datum oprichting:
KvK:
Bank:
Correspondentieadres:
E-mail:
Telefoon:
Website:

Stichting Behoud Weervisserij
17 januari 1997
41107151
NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank)
Bouwmanlaan 4, 4614AH, Bergen op Zoom
info@behoudweervisserij.nl
(06) 42 99 76 78
www.behoudweervisserij.nl

Bestuur stichting
Het bestuur bestaat op 31 december 2018 uit:
1. Jan van Paassen, vice 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 vice-voorzitter

Dit jaar beleefden we een tragische gebeurtenis. Kort na zijn aanstelling als voorzitter
overleed Wim Musters aan de gevolgen van een noodlottige val in huis.
“Bedankt Wim, rust in vrede”.
Lastig om meteen hierna een ander punt te beschrijven alhoewel Wim als ondertekenaar dit
nog meemaakte: De bijschrijving van de weervisserij als Nederlands Immaterieel Erfgoed. De
bijschrijving vond plaats in het stadhuis tijdens de Brabant Stoet op 16 september in het
bijzijn van de Commissaris van de Koning van Brabant en
de Burgemeester van Bergen op Zoom.
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De weervisserij in 2018:
Dit vangstjaar mag bevredigend genoemd worden. Dus een redelijk ansjovis vangstseizoen
voor de firma van Dort. Het gehele team van vrijwilligers en bestuursleden heeft hier aan
bijgedragen met hand en spandiensten.. Er zijn geen ongelukken of vervelende dingen
voorgevallen. Het mooie weer heeft geweldig meegeholpen. De visserij is 1 mei begonnen en
er is doorgevist tot 15 juli. Warm weer betekend warm water en daar houdt de ansjovis van
om te paaien.
De vrijwilligers hebben zich weer ingezet als aalscholver-verschrikker tijdens het bijliggen en
hebben meegevist wanneer nodig. Over het bevissen zelf valt te vermelden dat er weinig
beschadigingen aan de weren waren door welke oorzaak dan ook. Wel zwommen er weer
regelmatig zeehonden in het fuikgat die weggejaagd moesten worden want die lusten wel een
visje (tot 3 kg per dag). Dit jaar is er opvallend weinig makreel gevangen.
De vaartochten:
Voor onze stichting is natuurlijk het toeristisch op de kaart zetten van de weervisserij een
belangrijke taak. We hebben rond de 900 toeristen en belangstellenden uit de omgeving
kunnen laten genieten van het bevissen van de weren. In het verslag van de
vaartochtencoördinator leest u daar de details over.
De overige seizoen’s activiteiten worden ook verderop in het verslag beschreven.
Ik eindig graag met veel dank aan het bestuur, de vrijwilligers en de firma van Dort:
“Uw inzet verdient groot respect”. Ik hoop op een goed vangstseizoen 2019.
Ik eindig met een oud gezegde: “Wees zuinig op de visserij, de zee zal u anders straffen”

Weer 1 (Don van Rooy, 2013)

Weer Willem Landa (jaren ’50)

Verslag van activiteiten in 2018
In de winter van 2017/2018 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. Van deze kap
hebben we een bijzondere gebeurtenis kunnen maken. Door “Het Brabants Landschap” was een stuk
bos aangewezen bij het persgemaal aan de Fianestraat / Binnenbandijk. De hout opstand daar werd een
probleem voor de ondergrondse waterleiding. Het terrein ligt dicht bij de stad, goed bereikbaar en met
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een mooi uitzicht op de kapwerkzaamheden vanaf de hoogte rond de pers-toren. In totaal zijn
vrijwilligers samen met de firma van Dort 3 weken bezig geweest met het verwijderen van de opstand.
Van Dort en de vrijwilligers noemen zich de “takkenbende”. Een van deze vrijwilligers kwam op het
idee om het gekapte hout met trekpaarden naar de verzamel plaats te brengen. Dit machtig mooi
historisch schouwspel werd belangstellenden geboden op zaterdag 6 januari. Op het plateau rond de
pers-toren hadden we een Koek en Zopie tent ingericht. We kregen ruime belangstelling van de
regionale pers. Zo werd voldoende hout gekapt en verzameld om de jaarlijkse paalworm schade te
herstellen. De paalworm zorgt voor het zwakker worden van het hout dat vervolgens onder invloed
van de najaars- en winterstormen afbreekt.

Vlaamse trekpaarden verzamelen de takken

Sporen van paalworm

In het voorjaar begint het vervangen van het beschadigde hout in de weren (het zogenaamde
“steken” van de staken). Na het aanbrengen van de netten in het fuikgat zijn de weren klaar
voor de vangst. Bij al deze werkzaamheden draagt een ploeg vrijwilligers hier aan bij. Het
vangstseizoen dat ongeveer 10 weken duurt heeft natuurlijk de meeste aandacht, maar kan
niet zonder deze voor en nazorg. Voor de belangstellenden is het bezoek van de tochten naar
de weren het mooiste van het mooiste van de weervisserij. Deze 10 weken startend in mei
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worden door ons met veel enthousiasme verzorgd. Dit gaat een beetje voorbij aan het
onzichtbare werk van aalscholvers verjagen wat vele uren van geduld vraagt bij de weren
voor de firma van Dort en de vrijwilligers.. Het seizoen eindigt met hulp aan de firma van
Dort bij het weghalen van de netten in het fuikgat.

De vlag hangt uit: er is ansjovis!

Evaluatie vaartochten en bijliggen 2018.
Eind 2017 is er aan de hand van de getijdentabel een rooster gemaakt voor bijliggen en voor
gunstige tijden voor vaartochten. Er is een selectie gemaakt voor schooltochten en voor de
opentochten. Dit overzicht is naar firma van Dort gegaan voor verificatie. Tijden waar
bijliggen niet nodig is zijn zo vastgesteld. Het schema voor de vaartochten is naar Hendrik
Hoogerwerf gegaan voor planning van het moederschip.
Naar 43 basisscholen gelegen op het eiland Tholen; de Brabantse Wal Gemeenten en de
kernen van gemeente Roosendaal die westelijk liggen van deze stad is een mailing uitgegaan
over de mogelijkheden van de vaartochten naar de Weervisserij.
2 scholen reageerden.
De Sancta Mariaschool legde direct 2 tochten vast.
Ook een school uit Steenbergen reserveerde 2 tochten, maar annuleerde dit omdat er
geen geld beschikbaar was.
Het schema van de opentochten werd verzonden naar de tegoedbonhouders.
Ook de personeelsvereniging van de GGZ Westelijk Noord Brabant ontving dit schema.
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Zij schonken hun leden de mogelijkheid mee te varen en namen daarbij een deel van de
kosten voor hun rekening. Na publicatie van de datums op onze internet- en facebookpagina
stroomde de boekingen binnen. Alleen de vroege tochten liepen stroef.
Ook kwamen er reserveringen voor complete tochten.
Dit had als gevolg dat onze reserve datums snel op waren.
In het totaal werden 26 vaartochten ingepland.
Waarvan 5 schooltochten
6 gereserveerde tochten
15 opentochten.
1 schooltocht en 1 gereserveerde tocht hebben we af moeten zeggen vanwege de wind.
De schooltocht hebben we nog een alternatief aangeboden.
Maar daar is geen gebruik van gemaakt.
Voor de gereserveerde tocht is het geld terug gestort.
1 schooltocht en 1 gereserveerde tocht zijn afgezegd door de boekers.

Enquête onder de gasten van de vaartochten:
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Binnen het bestuur is er gesproken over veranderingen in het organiseren van de vaartochten.
Waar hebben de gasten behoefte aan?
Wat doen we goed en wat kan beter?
Zijn er alternatieven voor het moederschip?
We hebben de gasten de mogelijkheid geboden een enquêteformulier in te vullen.
34 gasten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
De resultaten worden uitgewerkt voor mogelijke aanpassingen van de vaartochten in 2019

Er waren dit jaar veelvuldige verzoeken om mee te mogen varen.
Besloten is dat vrijwilligers enkel iemand meenemen als ze bijliggen.
Ook nieuwe vrijwilligers kunnen enkel kennis maken tijdens het bijliggen.
Bijliggen (het verjagen van de aalscholvers en zeehonden voordat de fuik geleegd wordt):
In eerste instantie gaf het rooster voor schippers en bootsmannen geen probleem.
Het bijliggen ging wat moeizamer
Een aantal vrijwilligers hebben zich extra ingezet.

Promotie, Evenementen, PR
Promotie voor de weervisserij hebben we dit jaar verzorgd op de ProefMei en op de Brabantse Wal
Dag. We promoten de weervisserij in zijn algemeenheid en maken reclame voor de vaartochten. We
hebben een stand met flyers voor de vaartochten en verkopen gezouten ansjovis. We vertonen in de
stand de film “Verdronken Land” met het verhaal van de weervisserij van de familie van Dort en we
vertonen historische filmbeelden met opnamen van de weervisserij in de 50-er en 60-er jaren
ingesproken door Piet Landa. We hebben met een eigen kookunit (buiten barbecue) de bezoekers van
de Proefmei weer een heerlijk maaltje ‘vangst van de dag’ voor kunnen schotelen. Op de Brabantse
Wal Dag hebben we ons beperkt tot het opstellen van onze stand, want de vis was gewoon op en de
nieuwe inmaak nog niet gereed. We hadden die dag een grote belangstelling voor de weervisserij.
We hebben aan de evenementen kunnen meedoen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Chapeau!
We hebben in samenwerking met natuurmonumenten een lezing verzorgd op de Kraaijenberg.

8

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 voorlopig geen 2e druk. Bij de plaatselijke bibliotheken is het boel in te
zien en/of te lenen

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 drie keer per jaar een Nieuwsbrief en worden ze uitgenodigd voor
evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd. Begin 2018 hadden we 80
vrienden. Eind 2018 tellen we na aan- en afmeldingen 82 vrienden.

Immaterieel cultureel erfgoed
Een hoogtepunt voor 2018. De aanvraag voor de weervisserij bij de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed is gehonoreerd. Medio juni kwam het bericht van de nationale
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beoordelingscommissie dat de weervisserij als beroep wordt bijgeschreven in het Nationale Register
Immaterieel Erfgoed. Een jaar van voorbereiding van documenten ging hieraan vooraf. Een mooi
moment is gekozen voor de ondertekening. Op zondag 16 september vond in Bergen op Zoom de
Brabant Stoet plaats. Als onderdeel daarvan werd na de stoet op het historische stads paleis de
bijschrijving ondertekend door Cor van Dort en wijlen voorzitter SBW Wim Musters. Voor de
Stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland tekende de directeur Leo Adriaanse (MEd)
Dit alles in een feestelijke ambiance in het bijzijn van de commissaris van de Koning van Brabant en
de Burgemeester van Bergen op Zoom. Zij beiden ondertekenden de aanbeveling voor de
bijschrijving. De aanbeveling werd eerder dit jaar mede getekend door de commissaris van de Koning
van Zeeland en de Burgemeesters van Tholen en Woensdrecht.

De aanvraag voor de ansjovis als Europees Streekproduct loopt nog, 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 de Putte zitting genomen in de kascommissie.
Op 23 april 2019 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 2018 goed te keuren.
* de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2018.
Bergen op Zoom, 23 april 2019.
A. de Boeck , J. van de Putte
Bestuursverklaring
Het bestuur van de Stichting Behoud Weervisserij verklaart dat de penningmeester in 2018 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 Stichting1.
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 2018.

J. van Paassen
Vice Voorzitter

L. de Smet
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
Nr
1

Datum
6 januari

Medium
BN/deSte
m

Artikel
Vlaamse trekpaarden helpen
weervissers uit Bergen op Zoom

2

17 april

Vaartochten naar de weervisserij

3

18 april

4

20 april

5

2 mei

6

3 mei

7

7 mei

BN/deSte
m
De Bergen
op Zoomse
Bode
Kijk op
Bergen op
Zoom
Zuidwest
FM Update
Woensdag
Indebuurt
Bergen op
Zoom
AD
Rivierenla
nd

8

15 mei

De
Volkskrant

Ook de laatste weervissers van
Nederland zullen spoedig afscheid
moeten nemen van de zee

9

25 mei

Geen zomer zonder de échte
Bergse ansjovis!

10

10 juni

11

4 juli

12

12 juli

Kijk op
Bergen op
Zoom
De Bergen
op Zoomse
Bode
De Smaak
van...
Margot
Omroep
Brabant

13

13 juli

BN/deSte
m

Weervisserij erkend als
immaterieel erfgoed

14

13 juli

Omroep
Zeeland

Interview met Rick over de
weervisserij en immaterieel

Link
https://www.bndestem.nl/bergen-opzoom/vlaamse-trekpaarden-helpenweervissers-uit-bergen-opzoom~af948482/
n.v.t.

Weren klaar voor vaartochten
naar de weervisserij

n.v.t.

Weren klaar voor vaartochten
naar de weervisserij

n.v.t.

Zuidwest FM Update Woensdag

n.v.t.

Hoera, de eerste ansjovis is
gevangen

n.v.t.

Smullen van vis en nog meer
streekproducten in vesting
Woudrichem

https://www.ad.nl/rivierenland/smull
en-van-vis-en-nog-meerstreekproducten-in-vestingwoudrichem~a186bb90/
https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/ook-de-laatsteweervissers-van-nederland-zullenspoedig-afscheid-moeten-nemenvan-de-zee~b113555a/
https://kijkopbergenopzoom.nl/nieuw
s/geen-zomer-zonder-de-echtebergse-ansjovis.html
https://www.internetbode.nl/regio/be
rgen-op-zoom/rubriek/261108/ikben-bergen-rian-van-dorthttps://desmaakvanmargot.nl/2018/0
7/04/op-ansjovis-vangst-in-deoosterschelde-met-de-weervisserij/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/
280212432/Het+ansjovisseizoen+zit
+erop,+na+ruim+70+jaar+weet+Cor
+(86)+niet+of+hij+volgend+jaar+no
g+uitvaart.aspx
https://www.bndestem.nl/bergen-opzoom/weervisserij-erkend-alsimmaterieel-erfgoed~ac0f6bf3/
n.v.t.

Ik ben Bergen: Rian van Dort

Op ansjovis vangst in de
Oosterschelde met de weervisserij
Het ansjovisseizoen zit erop, na
ruim 70 jaar weet Cor (86) niet of
hij volgend jaar nog uitvaart
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Radio
Omroep
Zeeland

erfgoed
Weervisserij erkend als
immaterieel erfgoed

20 juli

De
Internetbo
de

Weervisserij bijgeschreven in
Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland

17

24 augustus

De
Volkskrant

Met De Bloemkool treft Hiske
Versprille per toeval een fijne,
oprecht gastvrije zaak

18

11 september

Gazet
Bergen op
Zoom

Nieuwe voorzitter voor Stichting
Behoud Weervisserij

19

19 september

Kijk op
Bergen op
Zoom

Weervisserij officieel
bijgeschreven in Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

20

20 september

Gazet
Bergen op
Zoom

Weervisserij officieel
bijgeschreven in Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

21

20 oktober

22

15 november

Vaartocht op zoek naar ansjovis Weervisserij en rondvaart
Oosterschelde
Ambachtelijke weervisserij:
immaterieel erfgoed

23

22 november

Dutch
Cuisine
Routes
In Brabant
(Erfgoed
Brabant)
Website
Stichting
Behoud
Weervisser
ij

15

13 juli

16

Voorzitter Wim Musters
overleden

https://www.omroepzeeland.nl/nieu
ws/106994/Weervisserij-erkend-alsimmaterieel-erfgoed
https://www.internetbode.nl/regio/be
rgen-opzoom/algemeen/264122/weervisserij
-bijgeschreven-in-inventarisimmaterieel-erfgoed-nederlandhttps://www.volkskrant.nl/degids/met-de-bloemkool-treft-hiskeversprille-per-toeval-een-fijneoprecht-gastvrije-zaak~be23c4f2/
https://www.gazetbergenopzoom.nl/
nieuws/algemeen/512124/nieuwevoorzitter-voor-stichting-behoudweervisserijhttps://kijkopbergenopzoom.nl/nieuw
s/weervisserij-officieelbijgeschreven-in-inventarisimmaterieel-erfgoed-nederland.html
https://www.gazetbergenopzoom.nl/
nieuws/algemeen/522377/weervisser
ij-officieel-bijgeschreven-ininventaris-immaterieel-erfgoed-ned
https://dutch-cuisineroutes.nl/dcroutes/?rid=1
https://www.behoudweervisserij.nl/a
mbachtelijke-weervisserijimmaterieel-erfgoed/
https://www.behoudweervisserij.nl/v
oorzitter-wim-musters-overleden/

13

Henk en Amerens nemen het sleepnet ter hand
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