
Nieuwsbrief november 2022 

 

Introductie 

Het is alweer een tijd geleden dat het ZKC bestuur een nieuwsbrief heeft uitgedaan. Wij hopen dat 

deze nieuwsbrief u aller aandacht weet te trekken en zal worden gelezen en dat op in deze brief 

gestelde vragen wordt gereageerd!  Er staan behartenswaardige zaken in en meerdere oproepen 

deel te nemen aan initiatieven, beurzen en activiteiten.  
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1 Behouden koers of nieuwe focus op vakmanschap. 

2 Vacatures in het ZKC bestuur.  

3 Registratie van Zweedse Klassiekers als Varend erfgoed / varend Monument. Stand van zaken.  

4 Wat staat er nog aan activiteiten op de rol voor het herfstseizoen 2022 ? 

5 Website completeren met kroniekjes van de Zweedse Klassiekers incl. foto’s.  

6 Båt van het Jaar verkiezing. 

7 Algemene Ledenvergadering voorzien op 26 januari 2023 in Huizen. 

8 De Zweedse Klassieker Club actief aanwezig op Facebook. 

 

1 Behouden koers of nieuwe focus op vakmanschap? 

In de nieuwsbrief van november 2019 reflecteerden wij al op de toekomst van onze Zweedse 

Klassieker Club. Zoek die Nieuwsbrief nog eens op en lees de daar gegeven reflectie nog eens door 

om te ontdekken dat deze niets aan actualiteit heeft ingeboet! 

Het bestuur, inmiddels aangevuld met Fred Stoeltie als voorzitter, heeft, geplaagd door de Corona 

pandemie golven, weinig initiatieven durven nemen die gepaard zouden gaan met samenkomsten 

van meerdere personen. Alleen in de zomer van dit jaar toen het Corona virus leek te zijn 

verdwenen, is er een goed bezochte Epifanes Lakworkshop door ons georganiseerd. Deze vond plaats 

bij de Watersport Vereniging Giesbeek (WVG). Waar zowel ZKC leden als leden van de WSG veel 

wijsheid hebben opgedaan en bovendien een kortingskaart voor Epifanes lakken hebben 

meegekregen. Vaartochten zijn er in 2022 niet georganiseerd waardoor de gezelligheidsaspecten van 

onze club geen aandacht hebben gekregen. 

  



Focus op vakmanschap. 

Als motivatie om lid te worden van de Zweedse Klassieker Club wordt vaak het kennis maken met 

traditionele restauratie technieken genoemd zoals gangen en spanten stomen en vervangen, 

reparatie van hardhouten basis structuur, plaatselijk repareren en/of vervangen van 

scheepsbetimmering, waterdichtmaken van dekken, oliën of lakken van de het schip binnen en 

buiten om er maar een paar te noemen.  

Daarnaast  worden er vaak vragen over het oplossen van problemen bij het in de vaart brengen en 

houden van Zweedse Klassiekers genoemd.  Een aantal van deze aspecten willen wij in een 

scheepstimmer- en restauratieproject aan de orde laten komen,  niet alleen door erover te praten 

maar juist te leren door te doen. 

  

                          

 

Scheepstimmer- en restauratie project                                                                                                             

Aan het ontwikkelen en onderhouden van vakmanschap willen wij dit najaar en mogelijk volgend 

voorjaar nader aandacht besteden.  Geïnteresseerde ZKC leden wordt de gelegenheid geboden hun 

eigen vaardigheden te ontwikkelen door concreet te werken aan de restauratie van een Zweedse 

Klassieker (een Pettersson en een Størebro). Hierbij komen vele aspecten van het restaureren van 

houten schepen aan de orde. Men werkt onder begeleiding van restauratie vaardige ZKC leden om 

het eigen vakmanschap te ontwikkelen. Met de nieuwe kennis en vaardigheden gewapend kan men 

aan het eigen restauratieproject succesvol bezig zijn.  

Kortom er wordt gezamenlijk aan een te restaureren schip gewerkt waar veel aan mankeert en waar 

dus ook veel van kan worden geleerd. Wel is de bedoeling dat aangenomen deel projecten ook tot 

een succesvol einde te brengen. 

Eerst een open dag  

De plaats delict bevindt zich in Den Bosch, waar Jan Willem Samama elke donderdag een aantal 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het werken begeleidt en hen werkende weg leert 

een houten Zweedse Klassieker te restaureren. 



Wij organiseren een open dag  waar ZKC leden, die geïnteresseerd zijn, in het verwerven van een 

zekere vakbekwaamheid wegwijs worden gemaakt in de opgaven die voorliggen bij de te restaureren 

schepen.  

 

Wanneer, wat en waar   

De werkplaats, waar de te restaureren schepen staan, bevindt zich op het adres Ketelaarskampweg 9  

in Den Bosch. 

De Open dag wordt gehouden op dit adres op een donderdag 17 november 2022  van 10:30 uur tot 

15:30 uur. Voor een timmermanslunch met soep en brood wordt gezorgd. Warme werkkleding kan 

gewenst want we werken voornamelijk buiten. De deelname aan deze open dag is gratis!  

Bij voldoende interesse zullen we tijdens de open dag een programma samenstellen van (twee-) 

wekelijkse timmersessies op de donderdag ochtenden en of middagen. Hierop kan men zich dan 

inschrijven. Omdat het hier om een samenwerkingsproject gaat moet het aantal deelnemers voor 

deze werksessies beperkt worden gehouden, om het leren door te doen, ook mogelijk te maken.  

Onze gedachten gaan uit naar maximaal 10 personen per werksessie. Het is de bedoeling dat men 

meerdere werksessies volgt, wil men de bekwaamheid onder de knie kunnen krijgen. Hierbij moet 

men denken aan 5 of meer werksessies.  

Voor de werksessies worden alleen de materiaal kosten in rekening gebracht. Per werksessie wordt 

hiervoor een bedrag van € 10,- per persoon in rekening gebracht. 

 

Oproep: geef je op 

Aan de leden van de ZKC wordt deze Open dag met vervolg timmer- en restauratiecursus 

aangeboden maar daartoe moet men zich wel eerst opgeven!  

Stuur bij voorkeur uiterlijk 1 november een mail bericht naar secretaris@zweedseklassiekerclub.nl   

Met daarin de volgende gegevens:  

Naam  

Adres 

E mail adres  

Mob tel nr 

Wel of geen ZKC lid ??? 

Eventuele introducé  

Na ontvangt van uw aanmelding krijgt u een bevestiging. 
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2 Vacatures in het ZKC bestuur 

Secretaris  

Wij kunnen wel wat nieuwe leden van het ZKC gebruiken. Er komt binnenkort een vacature voor de 

functie van secretaris van de ZKC. De werkzaamheden van de secretaris behelzen: het voorbereiden 

en notuleren van circa 4  bestuursvergaderingen per jaar en het afwikkelen van de correspondentie. 

Ook is de secretaris, net als alle andere leden van het bestuur, betrokken bij het mede organiseren 

van clubactiviteiten zoals deelname aan beurzen en organiseren van workshops. Een leuk gezelschap 

valt je ten deel! Belangstellenden kunnen dat kenbaar maken door een mailberichtje te sturen naar 

secretaris@zweedseklassiekerclub.nl   

Webmaster gezocht 

Daarnaast zou ons bestuur versterking kunnen gebruiken met name voor het actueel houden van de 

ZKC website. Daartoe zoeken wij iemand die de functie van webbeheerder wil invullen. Hij of zij voert 

de redactie van het ZKC Forum op de website, waar ZKC leden hun vragen aan elkaar kunnen 

voorleggen. Belangstellenden kunnen dat kenbaar maken door een mailberichtje te sturen naar 

secretaris@zweedseklassiekerclub.nl 

 

3 Registratie van onze Zweedse Klassiekers als Nederlands “Varend Erfgoed”. 

 

 

Stand van zaken van de registratie van Zweeds Klassiekers in het RVEN 

De Registercommissie van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft de algemene criteria 

vastgesteld waaraan Zweedse Klassiekers moeten voldoen om te kunnen worden ingeschreven in het 

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Zie hiervoor de Nieuwsbrief van november 2019 

(beschikbaar op onze ZKC website ) 

RVEN- ZKC registratie

ZWEEDSE

CLUB
klassieker
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Binnen het ZKC bestuur hebben we de specifieke criteria voor registratie als ”Varend Erfgoed ” 

alsmede de specifieke criteria voor registratie als “Varend Monument™” verder uitgewerkt en 

opgesteld 

Elke drie maanden worden de laatste aanpassingen/ mutaties  van het schepenbestand van het 

voorgaande  kwartaal doorgegeven aan de beheerder van het Register Varend Erfgoed Nederland. 

Het is nog steeds lastig om de foto’s van de schepen in het RVEN op te nemen. Er wordt nog steeds 

gezocht naar die paar klikken van de muis waarmee dat snel kan gebeuren. Mochten er ZKC leden 

zijn met een ICT achtergrond die hierbij behulpzaam willen zijn, dan zijn deze meer dan welkom. 

Even een mailberichtje aan de secretaris@zweedseklassiekerclub.nl  en je wordt terstond ingezet !   

 

4 Wat staat er nog aan activiteiten op de rol voor het herfstseizoen ? 

Traditionele Schepenbeurs 11, 12, 13 November in Den Helder op het Werfterrein Willemsoord.   

Ook dit jaar 2022 nemen wij weer deel aan de Traditionele Schepenbeurs wederom onder auspiciën 

van de FVEN. De TSB is een kleinschalige gezellige beurs geheel gewijd aan traditionele schepen en 

hun restauratie. Dit keer kent de TSB veel workshops en seminars en staat bij de overdracht van 

kennis duurzaamheid centraal.   

Onze inzending zal zich dit jaar beperken tot een stand-tafel van de geringe afmeting met als stand 

medewerkers de enthousiasmerende leden van onze Zweedse Klassieker Club. 

Oproep voor deelname als standhouder!                                                                                                            

Bij deze de oproep om je op te geven als standhouder voor vrijdag middag 11 november;           

zaterdag ochtend of- middag 10 november; of zondag ochtend of - middag 13 november 2022.           

De “beloning” zal bestaan uit een gratis toegang tot de beurs en het weer aanhalen van de 

onderlinge contacten.                                                                                                                                     

Aanmelden voor het meedoen als standhouder kan door even een mailtje te sturen naar uw 

secretaris met daarin de voorkeur(en) voor een dagdeel dat je inzetbaar wilt zijn als standhouder. 

(secretaris@zweedseklassiekerclub.nl ) 

 

5 ZKC website completeren met kroniekjes van de Zweedse Klassiekers incl. foto’s  

 

Het bestuur heeft wederom de nog reeds lang uitstaande vraag aan alle leden doen uitgaan, om de 

kroniek van hun scheepje te actualiseren en met een drietal foto’s in te sturen.  
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Door niet goed te verklaren oorzaken zijn de kronieken van de vorige ZKC website voor een deel in 

ongerede geraakt en moeten opnieuw worden ingebracht. Wellicht dat dit in combinatie met de 

hiervoor behandelde registratie als Varend Erfgoed een extra stimulans kan bieden om ook meteen 

de kroniekjes te actualiseren?  

 

6 Båt van het Jaar verkiezing 

De voorbereidingen zijn weer gestart voor toch maar wel weer een Båt van het Jaar verkiezing 

waarover tijdens de Algemene Ledenvergadering de uitslag bekend zal worden gemaakt. 

 

7 Algemene Ledenvergadering voorzien op zondag 29 januari 2023 in het restaurant de 

Haven van Huizen in Huizen. 

Wij willen de ALV weer op deze vertrouwde locatie houden en tijdens deze ALV ruim aandacht 

schenken aan de vraag hoe wij met onze Zweedse Klassieker Club verder zouden willen gaan.  

Daartoe zal deze bijeenkomst, althans het onderdeel dat hieraan gaat worden gewijd, het karakter 

hebben van een gedachtenwisseling in kleine groepen, zodat iedere deelnemer aan de ALV in een 

kleine kring zijn gedachten de vrije loop kan laten. Afhankelijk van de resultaten van de 

gemeenschappelijk meningsvorming gaat het bestuur activiteiten benoemen en programmeren voor 

het jaar 2023. 

 

8 De Zweedse Klassieker Club actief aanwezig op Facebook 

Met de enthousiaste inzet van de ZKC leden Roy Italiaander en Micha van de Berg is de Zweedse 

Klassieker Club actief op facebook.com/zweedseklassiekerclub. Deze facebook pagina kent een zeer 

goede respons en heeft inmiddels 235 volgers, die het leuk vinden. Dit maakt, dat een bezoek aan 

onze facebook pagina, zeer de moeite loont! Deel ook eens een berichtje? 

 


