
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 
 
 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

• Programma Pinksteren 

• Toneelvereniging 

• Dorpsbelangen 
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Advertentietarieven per 1 januari 2016: 

 

Eenmalig 1/1 A4  € 30,00    6 x per jaar 1/1 A4 € 168,00    

Eenmalig ½ A4 € 17,00    6 x per jaar  ½ A4 € 84,00 

Eenmalig ¼ A4 € 9,00    6 x per jaar  ¼ A4 € 42,00 

 

Afmetingen advertenties: 

 

¼ A4   h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND 

½ A4   h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND 

 

Aanpassingen in advertenties door de redactie op uw verzoek toegepast zullen vanaf heden in 

rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50. 
 
 
 

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef? 

 
Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist. 

U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij binnen dient te zijn 

en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt. 

 

Woont u elders en wilt u graag De Schudzeef per post ontvangen? Tegen de vergoeding van de 

portokosten (€ 15,- per jaar) sturen we u de Schudzeef toe (binnen NL). 

 



  

Agenda 

17 t/m 31 mei  Jantje Beton Actie 

2 t/m 5 juni  Pinksterfeesten 

5 juni    Meevaren met de Vlinderbalg 

14 juni   Jaarvergadering dorpsbelangen 

17 juni   Bingo met super ronde in het Kegelhuis 

 

Voorwoord 

Beste lezers, voor u ligt Schudzeef nummer 3 alweer met deze keer een terugblik naar de 

succesvolle voorstellingen van toneelvereniging “Dukdalf” en natuurlijk het Pinksterprogramma 

2017. Wij hopen dat jullie net zo veel zin hebben in de Pinsterfeesten als dat wij hebben! Wij hopen 

op mooi weer, veel gezelligheid en kijken met spanning uit naar de nieuwe garnalenkoning. Voor 

nu veel leesplezier en tot de volgende editie. 
 

Speeltuin de Regenboog loopt Oranje Fonds Collecte 

We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we de Oranje Fonds Collecte gaan lopen. Een mooie 

manier voor de speeltuin om extra geld in het laadje te krijgen want de helft van de opbrengst is 

voor de speeltuin. De andere helft wordt door het Oranje Fonds gebruikt voor sociale initiatieven in 

de provincie Groningen. In de week van 6 t/m 10 juni (na Pinksteren) komen de vrijwilligers bij u 

aan de deur.  We zien u dan! 

 

Tweede paasdag 

Het was een frisse dag maar wat was het weer gezellig. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde 

tweede paasdag. Wat een vrolijkheid, (bijna volledig) droog weer, veel kinderen in de speeltuin, 

ranja, paard en wagen, choco eitjes. Paasfeest. Ingeborg en Boer Wietze hartelijk dank voor jullie 

bijdrage met het brave paard en de prachtige wagen waarin een ieder zich kon laten vervoeren. De 

kinderen hebben genoten. Dank. 

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste dorpsgenoten,  

Maandag 3 april zijn we bij de deuren langs geweest met onze paaseitjes actie. Dit was weer een 

enorm succes! Door u aankoop kunnen we weer mooie dingen neerzetten op zaterdag 2 

september in de binnenhaven van Zoutkamp. 

Langs deze weg willen we de vrijwilligers ook bedanken voor hun inzet! 

 

Groeten,  

Organisatie Zoutkamp beleef(t) het 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

Jantje Beton Lotenactie voor het nieuwe schoolplein (verkoop van 17 t/m 31 mei) 

 

In de periode van 17 tot 31 mei 2017 gaan de leerlingen van beide scholen loten verkopen voor 

Jantje Beton. De kinderen krijgen allemaal een verkoopboekje mee, waarin maximaal 10 

lotenkopers hun gegevens kunnen invullen en zij daarbij Jantje Beton machtigen om één of meer 

loten van hun bankrekening af te laten schrijven. 50 % van de opbrengst van deze actie komt ten 

goede aan projecten voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij tijdens of na 

schooltijd buiten kunnen spelen. De andere 50 % van de opbrengst mogen wij gebruiken voor de 

aanleg en inrichting van ons nieuwe schoolplein.  

Een mooie actie waarmee wij niet alleen iets leuks voor de nieuwe school kunnen doen, maar ook 

voor andere kinderen. Wij hopen natuurlijk op de steun van heel veel mensen en bedrijven uit 

Zoutkamp en omgeving voor deze actie. Mocht u op een andere manier een bijdrage kunnen of 

willen leveren aan de inrichting van ons nieuwe schoolplein dan horen wij dat natuurlijk ook graag.  

Namens alle kinderen: alvast bedankt ! 

 

Lucretia van der Wal 

Interim directeur 

OBS Solte Campe en Ichthusschool Zoutkamp. 

E: l.vanderwal@vcpong.nl 

T: 06-22535004 

 

Nieuws van Dorpsbelangen 

We zijn de afgelopen periode vooral achter de schermen hard bezig geweest. Zo loopt het project 

‘dijkgebied’, maar er zit helaas wat vertraging in de plannen. Verschillende delen van het gebied 

zijn van verschillende eigenaren en moeten ook nog een weer aan verschillende regels voldoen. Dit 

wordt nog altijd uitgezocht. 

We hebben het maken van de dorpsvisie weer opgepakt, de ‘huidige’ visie liep tot 2014 en voldeed 

al een tijdje niet meer. Plannen en inzichten veranderen en daar moeten wij in mee. 

Het voorbereiden van een viering van het 600 jarig bestaan van Zoutkamp zit ook nog in de pen. 

Hiervoor zijn we plannen aan het maken. 

 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Woensdag 14 juni is onze jaarvergadering. Leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.  

We zijn zoals altijd op zoek naar bestuursleden met een passie (en een mening) voor en over 

Zoutkamp. 

 

Lid worden? 

Om te kunnen blijven doen wat we doen en om uw belangen goed te kunnen behartigen hebben we 

u nodig als lid! Wij zijn gemotiveerd en ambitieus, maar zonder de inwoners zijn we nergens! De 

contributie bedraagt € 8 per jaar per huishouden. Stuur uw aanmelding naar 

info@dorpsbelangenzoutkamp.nl, bel: 0595402779 (Janna Hulshof) of neem contact op met een 

van de andere bestuursleden, zie hiervoor de website: dorpsbelangenzoutkamp.nl 

 

mailto:l.vanderwal@vcpong.nl


  

 

 
 



  

Meevaren met de Vlinderbalg 

(Oud) Inwoners van Zoutkamp van 55 jaar en ouder kunnen op kosten van de Stichting 

Vlaggetjesdag meevaren met de Vlinderbalg om de Garnalenkoningin op te halen. Zij krijgen aan 

boord een kopje koffie en een cake. Mensen die niet onder de doelgroep vallen kunnen ook 

meevaren. Kosten E 12,=. Aan boord is de gelegenheid om eten en drinken te kopen. 

Men kan ook meevaren van Oostmahorn naar Zoutkamp en retour. 

Vertrek Oostmahorn is om 11:00 uur. Om 17:30 uur vaart men vanuit Zoutkamp weer terug naar 

Oostmahorn. Voordeel is dat men van boord gaat nabij de binnenhaven van Zoutkamp. Hierdoor is 

men gelijk bij het evenemententerrein. Bijkomend voordeel is dat men de auto gratis kan parkeren 

in Oostmahorn. Kosten van deze vaart is E 10, = voor een retourtje. Weinig geld voor een tocht 

door een van Nederlands mooiste natuurgebieden. 

Wil men meevaren om de Garnalen koningin binnen te halen dan kost dit E 12,=. 

Parkeren: 

Komende vanuit de richting Grijpskerk / Munnekezijl kan er geparkeerd worden in een weiland 

langs de Nittersweg. Komende vanuit de richting Vierhuizen kan men parkeren op het terrein van 

Heiploeg. Beide parkeerplaatsen worden middels borden aangegeven. 

Mensen met een parkeerkaart kunnen op vertoon van deze kaart doorrijden naar Zoutkamp. Een 

parkeerkaart kan worden aangevraagd bij Pieter Hoekstra. Tel. 06-52398677. 

Mensen die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart kunnen ook doorrijden naar Zoutkamp. 

Zij kunnen hun auto parkeren binnen de bebouwde kom langs de Hunsingokade. 

Motoren kunnen op het pleintje aan de Woldringhstraat worden geparkeerd. 

 

Nieuws van De Zonnebloem 

We zijn druk bezig met onze activiteiten. We hebben een gezellige middag gehad met 25 gasten uit 

de Marne in Hoornstertil. Op 9 mei zijn we met 40 gasten naar Oosterwijtwerd geweest. Daar 

hebben we koffie gedronken en vervolgens een rondvaart gemaakt naar Appingedam. 

Een gids heeft ons onderweg alles verteld over deze omgeving. Terug bij Eetcafe de Boerderij stond 

er een heerlijke lunch voor ons klaar. De bus heeft ons daarna weer thuisgebracht. 

Nu werken we weer aan een volgend uitstapje. Maar onze afdeling is nog wel dringend op zoek 

naar BESTUURSLEDEN….met name een secretaris. Ook zijn we begonnen met de lotenverkoop. 

Daarmee steunt u onze afdeling en tevens maakt u kans op leuke prijzen. Wij komen bij u aan de 

deur. De verkoop duurt tot 1 september. In oktober hebben we nog een Artiestenmiddag in Tolbert. 

Daar gaan Burdy en Nicolien optreden. In november gaan we nog naar Vledder voor een leuke 

muzikale middag inclusief diner. De gasten krijgen hierover bericht. Wilt u ook mee naar een 

uitstapje of liever gewoon een bezoekje, meld je dan aan. De Zonnebloem staat voor mensen met 

een fysieke beperking om die uit hun dagelijkse sleur te halen. B. Bottema contactpersoon van De 

Zonnebloem afd. de Marne 481683 hbbottema@home.nl  

 

Oproep: 

De Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp wil heel graag bestaan blijven. Daarom vragen wij nog 

steeds mensen om in het bestuur plaats te nemen. De leden, die er nu in zitten, moeten soms stoppen 

vanwege de leeftijd en hebben er al zo lang ingezeten. Het zou toch jammer zijn als deze reisjes niet 

meer (of iets anders) georganiseerd kunnen worden.   

Hartelijke groet namens de St.W.Ouderen. Baukje Zwart 

 

Bedankt 

40- Jarig jubileum van toneelver. “DE DUKDALF”  Een prachtige voorstelling in het 

Visserijmuseum dit jaar. DE LAUWERSZEE MOT DICHT.. Vele herinneringen komen er bij  de 

Zoutkampers binnen, wat er allemaal voorbijgaat in de laatste jaren. Zeven maal een voorstelling 

geven (omdat er maar 60 toeschouwers kunnen zitten) .  In één woord geweldig. 

Iedereen heeft genoten van het prachtige spel. BEDANKT SPELERS VAN “DUKDALF”. 

mailto:hbbottema@home.nl


  

Berichtje van St. Welzijn Ouderen Zoutkamp e.o. 

Donderdag 11 mei zijn we met een aantal mensen op reis geweest. Vertrek  om half twee bij “De 

Noorderschans” met de Rode Kruis bus met chauffeur Piet Bulthuis.  De rit gingn deze keer door 

het Noorden van Groningen.  Richting de Eemshaven (zo dichtbij en toch er nooit langskomen, als 

je daar tenminste niet hoeft te zijn).  De hoop was, dat er nog een cruiseschip zou liggen. Maar die 

was de week ervoor weer vertrokken. Dat zou wel leuk zijn. Jammer..... Nu op naar Uithuizer-

meeden naar het blikmuseum “Het Behouden Blik” . We waren verbaasd, zoveel blikken daar 

waren, (totaal ongeveer 4000)  en alle blikken wel met een verhaal. We kregen een prima uitleg van 

de blikken, (natuurlijk niet van allemaal, want dan konden we nog wel een paar dagen daar blijven) 

waar ze vandaan kwamen en van welke firma. Na anderhalf uur weer verder, op naar Rottum. Het 

dorpje van Jan Boer (Groninger dichter en verhalenverteller).  Het huisje van Jan Boer staat er nog 

en was deze winter toegedekt met een gebreide deken.  Dat zou wel leuk zijn, maar helaas . De 

deken was er vorige week weer afgehaald.  Pech dus. Maar over de landweggetjes door Groningen 

(chauffeur Piet wist precies de weg) richting Zoutkamp, is het toch al met al een leuke middag 

geweest. En ter afsluiting bij Gaele Postma nog een visje eten.  

De St.W.O. organiseert woensdag 30 augustus een busreis. Hier kunnen 50 personen mee. 

Vertrek ‘s morgens om half tien richting Blauwe Stad. Aankomst 10.35 uur. Daar maken we een 

rondvaart (van ongeveer anderhalf uur) door de Blauwe Stad, aan boord krijgen we een kopje 

koffie/thee met cake. Om 12.30 uur in Nieuwolda schuiven we aan voor een lunch. Om 13.30 

uur  vertrekken we naar Emmererfscheidenveen (door Oost-Groningen) naar de woonboot van 

Nelis en Leentje.  Daar krijgen we koffie/thee met gebak. Nelis zal ons vermaken met zijn accor-

deonmuziek.. De verrassing is groot wat U daar allemaal ziet. Dat wordt vast heel gezellig! En om 

16.30 uur gaan we van Emmererfscheidenveen weer richting Zoutkamp. We hopen om ca. 18.00uur 

weer in Zoutkamp te zijn. U kunt zicht nu al opgeven: bij Trijn Zijlstra en Baukje Zwart. (Vraag 

gerust uw vriend of vriendin of een familielid of ze mee willen.) Tot 50 personen kunnen er mee. 

 

 

---advertentie--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantiepakket voor hem en haar 

Of kennis maken met onze nieuwe verzorging van Artego 

2x 100ml shampoo en 1x 75ml leave-in treatment slechts €17,95 

 

ALLEEN bij HAIR 2 HAIR 

Dorpsstraat 10 Zoutkamp 



  

Rubriek "In the picture" 

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt 

aan Lammert Bolt. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam:  Lammert Bolt 

Geboren op: 06 augustus 1971 te Zoutkamp 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  Mijn geboorte 

De inwoners kennen mij van:   

ZK 14, Susan, woonachtig in het voormalig woning van de Gado en sindskort 1 van de 5 vissers 

van het merk SOLT 

Familie in Zoutkamp en wie:   

Veel, vrijwel iedereen met de achternaam Bolt 

Karaktereigenschappen:   

Rustig en bedachtzaam (zegt Susan haha) 

Beroep en wat houd dit precies in:   

Garnalenvisser, elke week weer op jacht op de Noordzee naar garnalen.  

En actief in verschillende besturen. 

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom:    

Als je met het schip op Zoutkamp aan komt varen……….mooi aangezicht. 

Bewondering voor:  

Mensen met initiatief en die lef hebben om anders te durven denken en te doen. 

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is:   

Huttenbouwen buiten de dijk, spelen in de takkenbossen, en brommer rijden voor je 16e  rond PKW. 

Over 10 jaar doe ik:   

Ik denk nog wel hetzelfde of nevenactiviteiten die aan de visserij gerelateerd zijn. 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp:   

Mensen elkaar nog begroeten en dat Zoutkamp probeert z’n oorsprong in stand te houden, 

Pinksterfeesten, het museum en Zoutkamp beleeft Het en dat dit alles veelal mogelijk wordt 

gemaakt door vele vrijwilligers waar ik veel respect voor heb. 

Mooiste moment in je leven:  

Geboorte van onze kinderen, wat een rijkdom. 

Grootste wens:  

Gezond blijven en kunnen genieten van de soms kleine dierbare momenten. 

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen:  

Opknappen van de Hunsingobrug en sluis. Als ik de foto bij de brug zie zou je toch willen dat deze 

in de oude staat wordt gerenoveerd. 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Jacob Smit 

 

 

Medaille 

De heer Huisman uit Zoutkamp werd vrijdagmiddag 19 mei 

blij verrast in het Schathoes van de Borg Verhildersum. Als 

Indië-veteraan ontving Huisman van Adjudant Dinkelman 

opnieuw de medailles en insignes voor zijn inzet in de jaren 

1947-1949 in Nederlands Indië. 

Triest genoeg zijn de eerdere medailles vorig jaar november 

door insluiping meegenomen. 

Maar het opnieuw uitreiken door Defensie verzacht het 

geleden verdriet 

 

 

 



  

TONEELVERENIGING DUKDALF   - 40 JAAR – “DE LAUWERSZEE MOT DICHT” 

WAT WAS HET MOOI...de jubileum voorstelling ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de 

Toneelvereniging.  De titel “De Lauwerszee mot dicht” verwees naar de afsluiting van de 

Lauwerszee, bijna 50 jaar geleden en een belangrijke mijlpaal  in de geschiedenis  en ontwikkeling 

van Zoutkamp. Dit en de afbraak van de oude woningen in de dorpskern in de jaren 60...alles kwam 

voorbij in een spetterend en indrukwekkend schouwspel.  Met de sfeer van het Visserijmuseum als 

bonus.                                                                                                                                                        

Het idee kwam van Henk Zijlstra en het toneelscript werd geschreven door Anke Scheffers (ook 

schrijfster van het vorige “museumstuk” het Volksgericht).  Aangevuld met passende liedjes en 

onder regie van Sjoert van der Naald heeft onze toneelvereniging weer een fantastische 

theatervoorstelling neergezet!     

Maar voordat het zo ver is stroomt er natuurlijk veel water door de zee...de voorbereiding van zo’n 

klus is een hele klus (). Het eerste punt was al een kopschraaber...Er kwamen in dit stuk een aantal 

personages voor die erg jong waren en daarna in een oudere gedaante verder gingen. Hiervoor 

moesten we op pad om jongeren te paaien die er voor zouden voelen om mee te spelen...dit is 

gelukt...u heeft ze kunnen zien en bewonderen!                                                                                                

En dan...de rollen moeten worden verdeeld, wie doet de techniek, wie zorgt voor het decor, wie 

zorgt voor de (bij)passende kleding, wie doet de muziek...de diverse commissies worden ingesteld... 

telefoontjes gepleegd naar deze en gene... En dan beginnen de repetities en krijgt alles 

langzamerhand vorm. Dat vorm krijgen duurt echter wel even en soms denk je... jeemig waar zijn 

we weer aan begonnen...en die liedjes- ja krijg ze maar eens in je kop??!                                                       

De vermoeidheid, tijdsdruk en de bijbehorende stress slaan toe want er wordt nogal wat van 

iedereen gevraagd. Vanaf oktober iedere week en vanaf januari 2x in de week repeteren, de liedjes 

op de telefoon en maar oefenen thuis, in de auto, (stiekem)op het werk, als je op bed gaat en als je 

weer op staat.                                                                                                                                                          

Gaandeweg krijgen we vertrouwen dat het wel goed gaat komen en als dan het licht, de foto’s en 

het geluid zijn werk doen dan weet je het zeker...het gaat lukken!! En dan eindelijk is het zover, we 

zijn er ook aan toe, het moet gebeuren! De eerste keer is spannend daarna is het een 

feestje...geweldig om dit samen te mogen en kunnen doen! 

De belangstelling is geweldig en binnen n ogenblik zijn de meeste kaartjes verkocht. Er wordt nog 

een extra voorstelling ingelast en ook die is binnen een oogwenk uitverkocht.. In totaal worden er 8 

voorstellingen gegeven en allemaal vol bezet. Super!! De reacties zijn prachtig...voor de oudere 

kijkers een –emotionele- herkenning – “ja zo waas t” en voor de jongeren een kijkje in het verleden 

en hoe deze geschiedenis toen gevoeld werd door de inwoners van Zoutkamp , voor sommigen een 

“eyeopener”.     

Wij kijken met heel veel plezier terug op dit project. Jong en oud - nieuw of al 40 jaar lid, het 

voegde zich  moeiteloos naar elkaar en zorgde voor een groot familiegevoel waar we maar wat trots 

op mogen zijn. De ingestelde App deed hiertoe ook zn werk met foto’s, opbeurende woorden en 

rake cq flauwe opmerkingen! Een hele grote pluim voor de jonge/nieuwe spelers die toch maar even 

in het diepe werden gegooid  waarin ze zich heel goed staande wisten te houden! En ze namen de 

“selfie” mee...we houden ‘m erin!  

We willen iedereen bedanken die dit alles mogelijk gemaakt heeft en eindigen met een speciaal 

woord van dank voor het Bestuur van het Visserijmuseum want zonder hun welwillendheid en 

toestemming was deze prachtvoorstelling niet mogelijk geweest – dus stief bedankt!!                             

Op naar het volgende jubileum! 

Bestuur en leden Toneelvereniging Dukdalf Zoutkamp. 

Reunie 40-jaarToneelvereniging Dukdalf 

Ter gelegenheid en als afsluiting van het 40-jarig jubileum van de toneelvereniging is op 13 mei  jl 

een reunie georganiseerd voor leden en oud-leden, medewerkers en regisseurs van nu en vroeger.  

Iedereen was uitgenodigd voor een gezellige en feestelijke samenkomst in de kassen van Camping 

de Rousant.                                                                                                                                                                   

Op de oprijlaan stond Ma Flodder iedereen op haar eigen hilarische wijze welkom te heten ☺.   



  

Op haar aanwijzingen kon men naar binnen en daar stond de koffie al klaar met natuurlijk iets 

lekkers. Bij gezellige zitjes werd druk gekeuveld over  hoe het nog maar was tijdens de lange of 

kortere toneelcarriere. Bij de fotocollage aan de muur en de films op de beamer werden  

herinneringen opgehaald en mensen gememoreerd. Diverse leden van de afdeling Jeugdtoneel 

waren aanwezig waarvan iemand maar 1 jaar lid was geweest maar toch aanwezig was… er is dus 

een goed gevoel blijven hangen van hun jaar/jaren bij Dukdalf!                                                                                                 

De oudst aanwezig (oud)speler was  Jurrien Oortwijn en de jongste Jan Smit-aanstormend talent 

vanuit “De Lauwerszee mot dicht”.  Na de koffie werd door onze brandmeester Koen het vuur in de 

barbecue ontstoken en kon er geroosterd worden.  Onder het genot van een drankje veel gepraat, 

gelachen en lekker gegeten…het was een hele leuke afsluiting van het 40jarig jubileum!                                                                                                    

……en het was nog lang onrustig aan de boorden van het Reitdiep ☺. 

Tot volgend seizoen, 

Bestuur en leden van Dukdalf. 

 

Hier nog een aantal foto`s uit de oude doos. 

 
Staand: Willy Loonstra, Jan Willem 

Zwart, Frieda Buitjes, Alie Smidt, 
Henk Zijlstra, Pie Ozinga, Piet 

Landman, Marie Benes, Roelf 
Heinstra, Hilly Postma 

Zittend: Koert Sterkenburg en 
Sjoukje Oortwijn. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Staand: Hilda Bottema, Henk Zijlstra, 

Frieda Buitjes, Piet Landman, Koert 

Sterkenburg, Simon Buikema en Willy 
Loonstra. 

Zittend: Hilly Postma en Roelf Heinstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Johan Rispens 26 jaar bestuurslid Hulp in Nood 

Afscheid met gemengde gevoelens 

LAUWERSOOG – Na 26 jaar in het bestuur houdt vice-voorzitter Johan Rispens (48) het voor 

gezien bij vissersvereniging Hulp in Nood. Met gemengde gevoelens, aldus Rispens zelf. 

Tegenkandidaten voor zijn functie hadden zich niet gemeld. De Zoutkamper garnalenvisser Rispens 

(ZK 18 ‘Liberty’) is een ambassadeur pur sang voor de garnalenvisserij en voor het vissersdorp 

Zoutkamp. Decennialang stond hij vooraan. Bijvoorbeeld in de strijd tegen de groene leugen. In 

woord én daad. In de regio en in Den Haag. Allemaal om het behoud van de vloot. 

De bestuursloopbaan van Johan Rispens valt samen met het zelfstandig ondernemerschap toen hij 

de ZK 18 destijds overnam van Heine Huisman. Een aanvaring binnen het bestuur van Hulp in 

Nood deed hem besluiten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor weer een nieuwe termijn.  

Waarom gemengde gevoelens? 

,,Hulp in Nood is de oudste vissersvereniging van Nederland. Ruim de helft van mijn leven ben ik 

daarvan bestuurslid geweest. Als de wegen dan scheiden, dan geeft dat gemengde gevoelens. Maar 

ik ga niet weg hoor!’’ 

 

Waarom weg? 

,,Ik kreeg het gevoel het vijfde rad aan de wagen te worden. Dat niet alles besproken werd in het 

brede bestuur. Dat de ensen van de wal binnen het bestuur een eigen bestuur gingen vormen. Dat er 

minder geluisterd wordt naar de vissers op zee, waar de eigen visserijvereniging toch voor is. Kijk 

eens naar de opkomst op de jaarvergadering, buiten het bestuur om waren er drie leden aanwezig. 

De meeste collega’s geloven het wel, zeker nu er wat verdiend is. 

Zelf denk ik graag in oplossingen. Geen gebieden jaarrond sluiten voor eenden, maar wil best 

bereid zijn twee maanden een stap opzij te zetten als dat beter geacht wordt voor ruiende vogels. En 

als we in april/mei relatief veel klein spul vangen, vind ik dat we met z’n allen ook een pas op de 

plaats kunnen maken. Kortom: een spierinkje uitgooien om een kabeljauw te vangen. Om visserman 

te kunnen blijven. Ik voel me vrij om te spreken met wie ik wil. Ja, ik mag zo nu en dan graag 

sparren met Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. 

Of dat verstandig is? Jazeker. Vorige maand kregen we de Waddenvereniging op bezoek, op de 

loods van de ZK 37. Ze wilden met ons praten over het Westgat, want er leefden bezwaren tegen de 

voorgenomen baggerwerkzaamheden. Daar wordt van afgezien, is ons na het onderhoud verzekerd. 

Het op diepte brengen van het Westgat heeft namelijk niet alleen economische, maar ook 

ecologische voordelen voor bijvoorbeeld de intrek van vis, zo hebben wij verdedigd. Hulp in Nood 

kan overigens gerust zijn: ik geef niet de bankrekening als we met de Waddenvereniging in gesprek 

zijn. 

Nee, ik ben niet van de harde weg. Wil wel een beetje rebels zijn. Maar als we samen op de 

middenweg de wereld doorkunnen, dan is me dat een lief ding waard. Niet alles is groen, en niet 

alles is blauw. Als je begrijpt wat ik bedoel.Graag ook met elkaar. Pulsvisserij? Ja, dat wil ik wel. 

Maar dan moeten alle garnalenvissers daartoe de kans krijgen, niet alleen een select groepje. 

MSC? Het hoeft van mij niet per se. Maar vind het wel goed, als dat voor het behoud van de markt 

nodig is. Ik zie het dus als een aanvoerlicentie. Maar: als we spelregels afspreken met het oog op 

MSC, dan moeten we daar ook voor staan en die handhaven. Ja, ook als dat vistijdbeperkingen tot 

gevolgen heeft.’’ 

 

 Hoogte- en dieptepunten? 

,,Het hoogepunt is zondermeer de protestvaart in mei 2010 vanaf Lauwersoog naar Zoutkamp. Toen 



  

hadden we echt eenheid, in de strijd tegen Vibeg en dus voor behoud van onze visgronden. Het was 

ons idee. De ZK 18 mocht voorop, met een sliert van vijftig kotters. Heus waar: tranen in de ogen. 

In het verlengde daarvan: Vibeg en VisWad vormen ook de dieptepunten. Waarom zouden we weg 

moeten? Zo onrechtvaardig! We zijn er meermalen voor naar Den Haag en de Raad van State 

geweest. Maar als we dan toch weg moeten, wat eigenlijk niemand wil, koop ons dan maar uit. 

Hoewel ik betwijfel of dat de pijn gaat verzachten. Een visser hoort op het water, ja toch? 

Samen met Het Vergunningenhuis en de Rousant zijn we hier de strijd tegen Vibeg aangegaan. De 

rest van Nederland bleef vissen. Met één bus en een groepje Urker garnalenvissers gingen we 

protesteren op Het Plein voor de Tweede Kamer. Nu hebben we EMK als luis in de pels. Heel 

mooi. De bestuurders lopen er mee weg en steunen het, ook financieel. Prima. Maar wij voelden 

destijds met Vibeg eerder tegenwerking dan medewerking, moesten dus ook van binnenuit 

knokken. Inderdaad: Eendracht Maakt Kracht. Verdeeldheid maakt kapot. 

Honderden vergaderingen liggen achter ons. Wat zijn we er mee opgeschoten? In ieder geval niet de 

rust die we wensen. Anno nu is het ingewikkeld worden. In de discussie over Vibeg en VisWad zie 

je door de bomen het bos niet meer. Ja, we zijn ook wantrouwig geworden na alle mooie beloftes 

die we gehoord hebben. Da’s eigenlijk diep triest. 

Maar ik wil eindigen met een hoogtepunt, wat eigenlijk ook weer een minpunt is. Samen met 

gelijkgestemden hier op de haven hebben we de garnalenklok weer aan het draaien gekregen. We 

stonden met de rug tegen de muur, en dreigden onze garnalen alleen nog kwijt te kunnen bij 

contractpartijen. We hebben iedereen toen gebeld. Gelukkig, Telson wilde op de klok bieden en 25 

garnalenvissers sloten zich aan. Alle collega’s in heel Nederland profiteren hiervan, tot op de dag 

van vandaag. Maar de klok draait nog steeds alleen op Lauwersoog.’’ 

Wat nu?,, 

Ik blijf betrokken lid van Hulp in Nood! Natuurlijk, de vereniging ligt me na aan het hart. Maar 

intussen ben ik ook bestuurslid geworden van de Garnalenvissersbond van Matthijs van der  

Ploeg.’’ 

MV IN KADER 

Voorzitter Barbara Holierhoek is het er mee eens: Rispens zou een standbeeld verdienen. ,,Alle lof 

voor Johan. Ik ken weinig mensen op Lauwersoog die zoveel hebben gedaan en zoveel doen voor 

de visserij op Lauwersoog. Ik reken er ook op dat hij de visserij van Lauwersoog blijft promoten en 

dat hij betrokken blijft bij onze vereniging. Die, naast zijn strijd voor openheid en transparantie, in 

zijn karakter zit ingebakken.’’, zei Holierhoek. Maar Holierhoek zei meer. Zij had zoveel vragen 

gekregen over het vertrek van Rispens, dat zij namens het bestuur op de jaarvergadering een 

toelichting wenste te geven. Holierhoek sprak over de noodzaak om als bestuur één koers te varen 

en er op te moeten kunnen vertrouwen dat informatie niet voortijdig wordt gedeeld. ,,De openheid 

en transparantie binnen de garnalenvisserij waar Johan Rispens voor staat werkt heel goed naar de 

Nederlandse consument, maar brengt onze vertegenwoordigers af en toe in een moeilijke positie aan 

de onderhandelingstafel met natuurorganisaties en we moeten ons, ook als lokale bestuurders, altijd 

bewust zijn van hetgeen we delen met anderen. Dat er nog veel te verbeteren valt binnen onze eigen 

garnalenvisserij, daar zijn we het allemaal over eens en daar hebben we de komende jaren onze 

handen vol aan. Deze problemen aan de grote klok hangen is echter nog een stap te ver. Hiermee 

moet zorgvuldig omgegaan worden. Dus: ruim eerst binnenshuis je rommel op voor je de wereld 

uitnodigt te komen kijken. Dat neemt niet weg dat de wereld ons ook af en toe een handje kan 

helpen in het opruimen van onze rommel. En al met al is het een moeilijke opgave om hierin een 

balans te vinden en vergt het een continue afweging voor jullie bestuurders, zowel lokaal als 

landelijk.’’ 


