
 

 "DE SCHUDZEEF" EN HAAR MEDEWERKERS 
 

 

Eppo Lukkien  tel. 401425:  voorzitter 

         

Elise Nienhuis  tel. 402527:   Secretaris 

         

Ada van den Heuvel tel. 401644:  penningmeester 

 

Willy Tadema  tel. 407075:   layout 

 

Sjoerd Moes  tel. 402257  verenigingen 

 

Renate Jongeling tel. 402720  layout 

 

 

 

Onze E-mail adres: schudzeef@planet.nl 

 

 

Het copieerwerk voor "De Schudzeef" wordt verzorgd door  

Jantina Broersma en Nelly Bolt. 

 

Bankrekeningnummer: 33.52.13.170 t.n.v. "De Schudzeef" 

 

Iedereen verleent belangeloos zijn medewerking ! 

 

 

 

 

!! BELANGRIJK OM TE WETEN : 

 

 

Copy voor "De Schudzeef" dient een week voor de verschijnings-

datum* te worden ingeleverd bij:  

 

 ADA v/d HEUVEL DE SNIK 23 ZOUTKAMP  

 of 

 EPPO LUKKIEN KERKPAD 2 ZOUTKAMP 

 

 

 

*Geplande verschijningsdata: 28 april 

      26 mei 

      23 juni 

 

 



 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 

-WARME BAKKER “DE BROODMAND” Sluisweg 2c, tel. 401066. 

-BAR "DE FUIK", Churchillweg 2, tel.402006. Maandags gesloten. 

-Bistro ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742. Di. gesloten. 

-BLOEMBOETIEK "KIMCHA", Churchillweg 9, tel. 402100, Ma. Gesl. 

-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 

-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 

-CHINEES INDISCH REST. “FON SHUN”, Spuistraat 24, tel. 402435. 

-COSMETICS YVONNE,Dorpsplein 3. Behandel. op afspr. 

tel.402417. 

-DIERENSPECIAALZAAK "DOMMEL", Sluisweg 2b,tel. 401066 Ma. 

gesl. 

-GRILLROOM “OASIS”, dorpsplein 1c, tel. 402316. 

-HAARMODE ZOUTKAMP, Sluisweg 2a, tel. 402659. Ma. gesloten. 

-H.C.R.'t REITDIEP, Dorpsplein 1. Di. gesl. tel. 402426. 

-JAN v/d HEIDE, vishandel. Kraam bij de dijk, tel. 402131. 

-LAKESIDE, Sluisweg Zoutkamp, tel. 401112. 

-JOGCHUM EN FREERKTJE ZIJLSTRA tweewieler- en kado-shop.  

 Churchillweg 26. Dinsdags gesloten behalve in het toeristen              

seizoen. Tel. 401374; fax 401374. 

-KAPSALON "TRENDY", Churchillweg 9, tel. 401011 ma. gesloten. 

-KEGELHUIS "DE ZEEAREND", Dorpsplein. Op afspraak.  

 Tel. 401515. b.g.g. 05951-4111. 

-MEERMARKT, Dorpstraat 1, tel. 401382. Iedere dag open. 

-PALINGROKERIJ POSTMA. Reitdiepskade 21a. Tel.0595 402177. 

 open vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 

-PIZZERIA l'ANCORA, Sluisweg 8, tel. 402800. Ma. gesloten. 

-'t SNUUSTERHOUKJE. Zie poppentheater. 

-POPPENTHEATER "EYA POPEYA". Open wo.- en zaterdag van 15.00   

tot 16.00 na plaatsbespreking. Havenstraat 3. Tel. 401830. 

-POSTKANTOOR, Bakkersplein 4, tel. 402232. Di.middag gesloten. 

-RABO-bank, Dorpsstraat 5, tel. 401671. Open: ma-, di-, wo-,    

do- morgen tot 12.00. Vrijdag 09.-12.00 en 13.30-18.00. 

-"DE ROUSANT"camping en feestzaal, Nittersweg 8. Tel. 402500. 

-REDERIJ ZOUTKAMP, boekingskantoor 'bruine vloot' Spuistraat   

22. Tel. 0595401557. Fax 402510. 

-STOUTMEYER b.v. schildersbedrijf, Havenstraat 2, tel. 401378. 

-TOXOPEUS ANSICHTKAARTEN. Bakkersplein 4, tel. 402232.  

 Dinsdagmiddag gesloten. 

-TOXOPEUS zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729. 

-VEENWIJK AUTOSERVICE, Stationsstraat 4b. tel. 402410. 

-VOLBEDA BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b. Tel.0595       

402410. 

-V.V.V. LAUWERSMEER-OOST, Reitdiepskade 11, tel.401957 fax    

402714.  

 Open: ma t/m vrij. 10.00-12.00 en 13.00-16.00. 

-VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP, Reitdiepskade 11, tel. 401957. Open  

van 1 april tot 1 november. Voor Openingstijden: zie VVV. 

-OPENBARE BIBLIOTHEEK, Vishalstraat 6. tel. 0595-402750 

 open ma. 14.30-17.30 Do. 14.30-17.30 en 18.00-20.00 

-ZIEZO, Dorpsstraat 44, Zoutkamp 



 

 

 

          mei 2000 

 

 

 

 

Dagboek van een Garnalenvisser 

Speeltuinvereniging  

Dorpsbelangen 

Hengelclub 
 

 

 



 

VOORWOORD 
 

 

 

ZOUTKAMPER VLAGGEN 
 

 

NOG BEPERKT LEVERBAAR 

 

MAAT 1.00M X 1.50 M   A ƒ 65,00 

 

      Heero Zwart  tel: 402170 

      Eppo Lukkien  tel: 401425 
 



 

 

DAGBOEK VAN EEN GARNALENVISSER 
 

 

Maandag 15 mei, 2:55 uur, laag water 

Om 23:30 uur zijn wij aan boord. Het is prachtig helder weer en bladstil. We laden 1.000 kg 

ijs en gaan om 0:00 uur varen. We stomen de Glinder in en gaan zo door het Strandgat naar 

buiten. We doen twee donker trekken voor samen 80 kg. Dan is het dag en het water is helder. 

Met eb proberen we een kleurtje te krijgen voor de Lauwers. Dit lukt nog aardig. De vangerij 

is zuinig, 20/25 kg. 

 

Dinsdag 16 mei 

De nacht hebben we op de Lauwersgronden gelegen en met de dag liggen we bij de Regulus 

(wrak boven Oosteind Schier). Met vloed vissen we naar binnen. Maar het water blijft nou 

helder, dus om 10:15 uur knopen we even aan een ton voor een knippertje. Als we net in slaap 

zijn, komt de tonboeier eraan en jaagt ons weg. Dus moet het anker alsnog overboord onder 

de Bosplaat en duiken we er maar weer in. Met de achter eb vissen we de Lauwers uit voor 25 

kg. Met vloed, ´s avonds, gaan we Huibert in, bellen we even met Henk van de ZK 46, die ligt 

bij het eerste perceel onder de Afsluitdijk. Het is daar slecht weer. Het waait een stuk of 7, 

zegt hij. Bij ons is het bladstil, maar 5 kwartier verder is de lucht ook zwart. De vuurtoren 

geeft 10 tot 11 op. NW draaiend. We gooien het spul aan dek en stomen het Tongat op. Daar 

is J.B. te M. ook ZK 33. We gaan bij elkaar op de kont en doen een biertje. We liggen om 

0:00 uur in de kooi. Tot 4:00 uur. Dan doen we nog een paar trekken voor niets. Er is aardig 

verhoging en gaan de Balg in. Als we over Balgwad heen zijn, is er 115 + NAP. Dit wordt al 

droger. Toen ik met Heine mee ging in de schoolvakanties konden we er altijd met 85 + langs. 

En Hornhuizen zelfs met 60 +. Dit moet ook met 100 +. We gaan naar Lauwersoog en lossen 

545 kg voor F 6,77. De week is uit en we scharrelen de rest van de week. Er moeten nieuwe 

voortuien, giekdraden en een andere kookpot komen.  

 

Maandag 22 mei, 1:26 uur, laag water 

We stomen om 0:00 uur de haven uit oost over. Het weer is goed en om 1:30 uur vissen we bij 

de Buitenste Rug langs. Het is smerig en 20 kg kleine garnalen. Het water is die dag bruin van 

kleur en dat is goed voor de visserij. Nou vang je bij de dag ook door, want als het alleen van 

de nacht moet komen dan wordt het zuinig. Maar vandaag gaat het goed en kunnen we steeds 

50/60 kg vangen. We liggen met een vlootje van 5 schepen op de Lauwersgronden. Maar ´s 

middags liggen er 18 schepen op dat zelfde bestek. Nou dan kun je het wel invullen dat dit 

niet lang stand houdt. We trekken dan ook met de vloed de Huibert in, weg van het vlootje. 

Hier bovenin de Huibert gaat het ook wel. 



 

Dinsdag 23 mei 

We vissen bij de Papierboot en we liggen hier voor een schrapperijtje 30 tot 45 kg. Met de 

vloed gaan we Sparregat een eindje in en trekken er ook 40 kg in. 

 

Woensdag 24 mei 

Om 9:00 uur stomen we naar Lauwersoog. We lossen de garnalen en halen proviand erbij. De 

gasoliefilter maken we nog even schoon en gaan dan over het Wad oost op. Er is 30 cm 

verhoging. 

 

Dus kunnen we er vroeg overheen. Hierdoor kunnen we het boswad ook nog over, het is 

trouwens net zomer. Met hoogwater zetten we buiten in de schild uit. Op de diepte hier is het 

water nog een beetje aan kleur. Drie tot vier uur trekken geeft 10 kilo. Stomen achter 

Rottumeroog tot het water dik wordt en trekken dan west op samen met POY van de ZK54. 

Het is overal zuinig aan het worden. Er komt een vlootje uit de sylt. Het water is daar ook 

helder en de Hollanders moeten daar buiten de 3 mijl blijven. Ik kan daar niet dicht op de kust 

vissen i.v.m. hoogwater. Achter Terschelling hoor je berichten van 25-30 kilo. Dit is trouwens 

een normaal beeld voor de tijd van het jaar maar de laatste 2 jaar was het anders. Toen zat de 

dip er niet in en vingen we gewoon door. Het is nou even wennen aan het visserijtje. De nacht 

geeft niet veel, de rooie kant van Huibert wil ook niet. Het zijn hier wel dikke. Met 15 kilo’s 

morgens om 07.30 uur stomen we naar binnen en lossen en soppen het schip. Er blijft 151 kilo 

over voor ƒ 6,16 met de vangst van woensdag toch nog 1200 kilo, toch nog een aardige week.  

 

Johan Rispens, ZK18 

 


