Van de voorzitter
- door Jan de Graaf

Beste schouwenvrienden,
Om te beginnen wil ik u, namens het bestuur en alle vrijwilligers van de stichting een mooi seizoen 2022
wensen.
De Corona maatregelen zijn inmiddels opgeheven, dus kunnen we u dit jaar weer ontvangen op het Centrum
Varend Erfgoed voor een gezellig samenzijn en een mooie vaartocht. De plannen voor deze dag zijn in de
maak.
Ondanks alle beperkingen kunnen we toch terugkijken op een zeer actief en positief jaar waarop we in deze
eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar graag terugblikken.
In de eerste plaats natuurlijk een de succesvolle restauratie van de HN20. Onze secretaris en schipper Peter
doet in deze nieuwsbrief verslag.
Een onderdeel van de restauratie was het vervangen van de trog, deze was in zeer slechte staat. Toch is dit
onderdeel niet in de oudijzerbak beland, maar heeft het een nieuwe bestemming gekregen. Hiervan een
impressie.
Onze gerestaureerde fuikenboot HN1 heeft een reis naar Frankrijk achter de rug.
Onze schouw HN1 is bij het Centrum Varend Erfgoed op de kant gezet voor groot onderhoud na een
klinkende overwinning in de visserijklasse van de Bontekoerace. Ook deze gebeurtenissen willen we u niet
onthouden.
Rest mij u nog te vertellen dat we in de maand september een flink aantal dagtochtjes hebben kunnen varen
tijdens open monumentendag, de waterweken en de cultuurmarkt. Op zondag, 5 september hebben we
samen met een vrijwilliger van de stichting Zuiderzeebotter MK63 de stand van het Centrum Varend Erfgoed
bemand, waar we ons weer eens duidelijk konden profileren. Gezien de vele raakvlakken en gedeelde
belangen gaan we meer samenwerken met deze stichting.
Wij nodigen u van harte uit eens een kijkje te komen nemen op het Centrum Varend Erfgoed bij onze
onderhoudswerkzaamheden aan de HN1. Ook de hier uitgevoerde restauratiewerkzaamheden aan de
Staverse jol BC11 zijn zeker de moeite waard.
Veel leesplezier gewenst.

Restauratie HN20
-door Peter Bakker

In 2020 werd het duidelijk dat het ijzerwerk van de HN20 slecht begon te worden. Op diverse plekken,
vooral de delen die vochtig blijven, waren tekenen van putroest.
Ook de trog van de visbun was zo slecht dat de gaten er in begonnen te vallen.
Om een inschatting te kunnen maken van wat ons te wachten stond, hebben we de HN20 naar scheepswerf

Stofberg gevaren. Daar werd duidelijk dat de HN20 groot onderhoud nodig had.
Het was te verwachten dat het staal op sommige plekken te dun geworden was en de trog was zo slecht, dat
deze vervangen moest worden.
Dat betekende dus een restauratie met veel werk. Een deel zouden we zelf kunnen doen, maar ingewikkelde
klussen, zoals het klinken van een nieuwe trog, moest uitbesteed worden.
We besloten de HN20 naar Stofberg te brengen, zodat
we daar de oude verflaag konden verwijderen en een
nieuwe trog konden laten maken.
In de loods bij Stofberg is de HN20 ontdaan van het
roer, motor en schroefas, zodat we overal goed bij
konden komen om het schip kaal te maken.

Met een naaldenbikker is de HN20 grondig ontdaan
van oude verflagen en (put)roest. Door dit bikken
werden een aantal gaatjes zichtbaar en ook een flink
gat in het vlak.
De kleine gaatjes zijn dicht gelast en het grote gat is
uitgeslepen en daar is een nieuw plaatje in gelast.

Door Pils Stofberg is een nieuwe trog gemaakt, geheel in de oude stijl geklonken. Ook heeft hij een deel van
de oude, niet meer in gebruik zijnde motorfundering verwijderd, zodat het onderhoud onder deze fundering
ook gemakkelijker is geworden.

Vervolgens is het hele schip in de primer gezet en voorzien van een dikke laag verf.
Nadat de motor, schroefas en het roer terug geplaatst zijn, is de HN20 naar Hoorn gesleept om daar verder
opgebouwd te worden.

In Hoorn zijn de laatste schilderklusjes gedaan, een nieuw motorhok gemaakt, de deurtjes terug geplaatst.
Het schip is weer volledig opgetuigd en heeft zijn eerste zeiltochtjes al weer gemaakt.
We kunnen met trots terug kijken op een geslaagde restauratie met behulp van vrijwilligers en de fa.
Stofberg.

Nieuwe huiken voor de HN1 en HN20
-door Freya Muller

Een huik beschermt de zeilen tegen regen, wind en vooral UV-straling van de zon. Zeilen zijn gevoelig voor
UV-straling en verliezen daardoor langzaam maar zeker hun sterkte en soepelheid. Daarnaast zorg een
goede huik er voor dat het zeil niet klappert op de giek. Aangezien dat slijtage veroorzaakt, is het beter om
het te voorkomen.
Een huik is oorspronkelijk een lange zijden of stoffen kapmantel zonder
woord komt al sinds de 14e eeuw voor in het Nederlands, de afkomstig
waarschijnlijk uit het Frans of uit het Arabisch. De ‘haik’ is een
Noord Afrikaanse kledingstuk, dat de vrouw volledig bedekte. De huik
voornamelijk gedragen tijdens de periode van rouw na een sterfgeval,
regenweer.
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Alle huiken van onze schouwen zijn erg versleten en zijn aan
vervanging toe. Dus is er besloten om deze te vervangen.
De stof is al aanwezig, dus na het aftuigen van de boten in het
najaar zijn we begonnen met de nieuwe huiken. Toen heeft
Aernout mij op weg geholpen en ook Nelleke is komen helpen.
Voor het naaien van de stof hebben we in het Centrum Varend
Erfgoed een antieke naaimachine staan.
Hij is wel elektrisch aangestuurd, maar kan alleen rechte steken
vooruit naaien. Wel kan deze door aardig wat lagen stof naaien.
De eerste huik voor de fok is na heel wat gebroken draden en
gezucht van onze kant nu wel klaar. De ringen zitten er in en de
lussen heb ik er met de hand opgenaaid.
Om de huik tegen weersinvloeden te beschermen en regendicht
te maken, is deze gesmeerd met hempoline dekkledensmeer.
De tweede huik is al een heel eind onderweg. Na de ervaring op gedaan bij de eerste, zal deze er zeker
mooier gaan uitzien. Jan B., Rob en Peter D. bedankt voor de hulp en advies.

Een nieuw leven voor een oude trog
-door Jan de Graaf

Zoals u in het restauratieverslag van Peter heeft kunnen lezen, was de oude trog van de HN 20 niet meer te
restaureren en aan vervanging toe. Naast de vele roestvorming en zeer dunne plekken in het plaatijzer was
de trog niet meer origineel van vorm vanwege aanpassingen voor de motor.
De trog is een soort waterdichte kist in de kuip van een vissersschip en onderdeel van het visruim waarin de
gevangen vis vers werd gehouden. Het visruim stond in verbinding met het buitenwater via openingen in de
scheepshuid. Deze openingen waren afgesloten met uitneembare platen voorzien van gaten, zodat het water
door het schip kon stromen
Nadat de trog in zijn geheel uit de schouw was verwijderd, stond deze in de werkplaats van de werf om de
maten en details op te nemen voor de vervaardiging van een nieuwe.

Hier zien we werfbaas Pils na het verwijderen van te trog.

Het was onze bedoeling de oude trog tentoon te stellen in het bezoekerscentrum van het Centrum Varend
Erfgoed in Hoorn, maar dit liep echter anders. Op de werf was Koert Denee druk bezig met een flinke
verbouwing aan zijn prachtige, door de firma Stofberg gebouwde, vissermansaak.
Koert vroeg ons naar de plannen voor de oude trog, want hij wilde deze graag gebruiken als motorkist in zijn
schip. Hiertegen konden we geen nee zeggen. Hoe mooi is het dat een origineel scheepsonderdeel uit 1934
behouden blijft en een nieuwe bestemming krijgt. Nadat Koert een gulle gift had gedaan voor onze
restauratie en donateur was geworden van de stichting, was de zaak beklonken. Het was nog een hele klus
de trog op te knappen en aan te passen aan zijn nieuwe functie, maar dit is geweldig goed gelukt. Inmiddels
pronkt ze weer in een prachtig schip. Zo blijft een oud stukje scheepsbouwkunst toch nog voortbestaan.

Oude trog weer in volle glorie

Een reddingsverhaal
-door Aart Heeneweer

Het is 1 augustus 2020, als wordt besloten dat het nieuwe grootzeil aan de HN 20 bevestigd moet
worden. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers waaronder ondergetekende Aart Heneweer uitgenodigd om
te helpen. Het blijkt een secuur klusje te zijn om alles op de juiste plaats te krijgen maar het resultaat mag
gezien worden.
Omdat de week hiervoor de laningen, zwaarden en het roer waren geplaatst, moest alleen de accu er nog in
om te kijken hoe de motor de winter doorgekomen was. Toen dit ook prima in orde bleek, konden we een
proefvaart maken om te kijken hoe het zeil er in de vaart bijstond.
Met een aantal vrijwilligers gingen we aan boord en de schouw RD79 voer met ons op om alles vanaf een
afstandje te bekijken. Er stond een plezierig windje en het was weer een goed gevoel om na de verplichte
stillegging vanwege de ondertussen beruchte corona weer een tochtje te kunnen varen.

Het zeil stond er prima bij. Medeschipper Arnout gaf wel aan dat er wat meer ruimte aan de rakbanden
gegeven kon worden, al moet er natuurlijk nog rekening worden gehouden met het uitrekken van het
nieuwe touw . Ook vanaf de RD79 kwamen positieve geluiden dus keerden we met een goed gevoel terug
naar de haven.
Terug aan de steiger werden de zeilen netjes opgedoekt en onder de huiken geborgen. Op dat moment werd
mijn aandacht getrokken door een gil en het geluid van iemand die te water viel. Voordat ik ter plaatse was
lag er al iemand op zijn buik op de steiger en trok een kind uit het water. Het bleek de vader van het kind te
zijn, een meisje van een jaar of zeven dat hevig geëmotioneerd was, maar gelukkig met de schrik was
vrijgekomen. We moeten er maar niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als dit kind verkeerd was gevallen
en b.v. met haar hoofdje de steiger had geraakt.
Na even met ouders en het meisje te hebben gesproken bleek dat het kind met de verdeelkast voor elektra
van de steiger was gevallen. De eerste reactie was om de stroom van de steiger uit te schakelen, wat ook als
gevolg had dat de andere schepen ook geen elektriciteit meer hadden. Maar dat was van later zorg.
Het probleem wat nu volgde was het weer uit het water halen van de betreffende kast en dat viel nog niet
mee vanwege het gewicht en de vrij korte kabel die weinig speelruimte gaf.
De oplossing kwam door de fuikenboot HN 1 naast de kast aan de steiger te leggen en de kast met een strop
opzij te trekken zodat we wat ruimte hadden om te maneuvreren. Met vereende krachten is de kast weer op
het droge gezet maar hij zal voorlopig wel onbruikbaar zijn.
Nu bleek ook hoe dit heeft kunnen gebeuren, de kast was op een zeer amateuristische manier met een paar
daar totaal niet voor geschikte plaatschroeven vastgezet en het is een wonder dat dit niet eerder is gebeurd.
Al met al een enerverende dag met een mooie tocht en een goed einde aan een ongeval dat heel slecht had
kunnen aflopen. Wat ons er nog maar weer eens op wijst dat we de veiligheid nooit uit het oog mogen
verliezen.

Fuikenboot HN1 naar Orléans
-Met dank aan Frank Ratelband

Van 22 tot en met 26 vond voor de 10e keer het 2-jaarlijkse Festival de Loire in Frankrijk plaats.
Het is een feest, waarbij honderden schepen deelnemen. Om Nederland te vertegenwoordigen is Frank op
zoek gegaan naar een aantal kleine schepen. Het vervoer moest over de weg plaats vinden.
De keuze is uiteindelijk gevallen op een zalmschouw, de SNE3, de bijboot Jozef van klipperaak Maria en onze
fuikenboot HN1.

Een Hollands kraampje was ingericht

De scheepjes zijn door fa. Boots naar Orléans gebracht, waar zij tentoongesteld zijn voor een groot publiek.

Fuikenboot HN1 in Orléans

De HN1 op de kant
-door Peter Bakker

Na de restauratie van de HN20 is de HN1 aan de beurt. Ook dit schip heeft veel aandacht aan het plaatwerk
nodig om weer jaren vooruit te kunnen. Voor de HN1 is besloten om dit op de kant te doen bij het Centrum
Varend Erfgoed. Onze vrijwilligers kunnen hier aan het schip werken en het is een mooi project voor
bezoekers van het centrum om te bekijken.

Het schip is op de kant gezet door de fa. Boots en de werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.
De oude verflaag en de roestplekken worden verwijderd en de gaten en slechte stukken worden
gerepareerd. Een mooie klus voor het komende seizoen.
Dus ook de HN1 gaat er weer spik en span uit zien!

Donateurs
Mensen die ons werk een warm hart toe dragen en daarvoor ook bereid zijn ons geldelijk te steunen, zijn
onmisbaar in het uitvoeren van onze taken om het varend erfgoed, te weten onze beide schouwen de HN1
en de HN20, te behouden.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen. Voor een minimaal bedrag van € 15,- steunt u
ons als ‘vriend van Stichting De Hoornse Schouw’ in het onderhoud en in de vaart houden van onze
Historische Hoornse schouwen.
Als vriend van Stichting De Hoornse Schouw:
- Ontvangt u onze nieuwsbrieven over het reilen en zeilen van de stichting.
- Wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse donateursbijeenkomst. Daar wordt u op de hoogte gesteld
van de laatste nieuwtjes en wordt u een vaartochtje met onze schouwen aangeboden.
- Krijgt u 20% korting op de huur van een schouw. Voor meer informatie: zie onze website.
U kunt vriend van Stichting De Hoornse Schouw worden door een donatie over te maken op
rekeningnummer: NL35 INGB 0006 5038 22 ovv Donatie SDHS.
Graag houden we u per e-mail op de hoogte. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan
secretaris@dehoornseschouw.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dehoornseschouw.nl
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Contact
Stichting de Hoornse Schouw is gevestigd in het Centrum Varend Erfgoed in Hoorn.
Bezoek- en postadres:
Schuijteskade 22, 1621 DE Hoorn
Website:
www.dehoornseschouw.nl
E-mail:
info@dehoornseschouw.nl
Verhuur:
verhuur@dehoornseschouw.nl
Facebook:
Stichting de Hoornse Schouw
Bankrekening:
NL35 INGB 0006 5038 22
Kamer van Koophandel:
4123600
ANBI goedgekeurd sinds 2013

