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Visserijdagen SpakenburgAlweer een jaar voorbij, waarbij de eerste

sneeuw al in december is gevallen.
Een jaar waarin veel gezeild is, maar ook
gedobberd. 

Zoals tijdens het N.K. voor de Zeilende Visserij
dat voor de vierde keer gehouden werd in 
Volendam. Met zeven deelnemers, o.a. uit
Huizen, Elburg en Spakenburg werd er de
eerste wedstrijddag vooral gedobberd.

Een jaar met leuke financiële meevallers.
Zoals bij de Haringparty, waar voor het goede
doel een mooi bedrag werd opgehaald.
Dat goede doel was de Vereniging voor Behoud
de Volendammer Botter.

Gelukkig trok de wind op zondag aan en kon
de organisatie een lange baan uitzetten, 
waarop lekker gezeild kon worden.

Ook vielen we in de prijzen bij de Sinterklaas-
aktie van de Nivo. Er werden zes goede doelen
uitgeloot en evenals de VBVB was ook de
Stichting Odion één van de gelukkigen.

Maar ook een jaar met zwaar tegenvallend
onderhoud.
Hier is van alles over te lezen op pag. 6.
Traditiegetrouw stond er in september een
onderhoudsbeurt gepland voor de VD 241 op
de werf in Edam.
Maar bij een weekje onderhoud zou het niet
                                                          blijven!

Uhh....tja....
wat nu......?
Komt hier ooit
een eind aan!

Voorlopig zijn we hier
nog niet weg.....

Inderdaad gaat de 241
lekker overwinteren
in Edam.

Een jaar met lief en leed.
Mohammed veel geluk met jullie eerste kindje;
een zoon! 
Alle zieke en herstellende vrijwilligers
veel sterkte en beterschap gewenst.
Voor iedereen een gezond en fijn 2018.

                                              Ron en Margina



Visserijdagen Spakenburg
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Donderdag 31 augustus voeren we om 10.30 uur weg
van de Krommer in Volendam, richting Lelystad.
Wij voeren op de VD 172 met Rein, Aad, Johan, Hans
en ik.
Onderweg richting Lelystad waren er best wel grote
golven en daardoor ging het schip ook flink heen en weer.
Bij de sluis aangekomen had ik de marifoon in mijn hand.
Aad zei echter:“Daar heb je niks aan. Leg die marifoon
maar weer terug.“
Eenmaal door de sluis hebben we het zeil weer gehesen
en hebben we koers gezet richting de Ketelbrug.
Wij hebben de motor ook aangezet, want anders zouden
we de volgende sluis misschien niet meer halen.
Bij de Ketelbrug aangekomen ging hij niet open en gaf
hij dubbel rood. Ik vroeg aan Aad of ik de marifoon
moest pakken en hij zei:“Doe maar.“
Toen ik de Ketelbrug had opgeroepen, kregen we te horen
dat die ochtend de slagboom eraf was gereden en dat die
niet meer kon draaien. 
Het was toen half vier en misschien zou er een proef-
draai zijn om tien voor vier; maar dat werd hem niet.
Toen werd er verteld dat de brug dan misschien om
half zeven zou draaien. Wij zouden niet blijven dobberen
voor de brug tot half zeven, dus zijn we naar Urk
gevaren en hebben voor het havenkantoor gelegen.

Om half zes zijn we zeilend de haven uitgevaren. 
De motor hebben we niet eens aangehad. Dat zou Leo
leuk hebben gevonden! De havenmeester gaf ook even
een duimpje omhoog.
Bij de Ketelbrug aangekomen draaide hij weer niet en
zou het misschien wel half acht worden.
Uiteindelijk werd het half negen!
Eenmaal door de Ketelbrug konden we verder varen en
zijn we voor de Roggebotsluis gaan liggen.
Hans had lekker voor ons gekookt en heerlijke gehakt-
ballen meegenomen. Hij had voor twee dagen aardappels
gekookt en voordat hij dat vertelde, was het al op.....,
want wij hadden Johan aan boord.... 
Ook vroeg Johan daarna of er nog een toetje was.

Vrijdag 1 september hebben we rustig aangedaan. Er 
stond ook steeds minder wind. Soms even de motor 
aangezet, anders zouden we er ’s avonds nog niet zijn.
Bij Spakenburg aangekomen, hebben we een landings-
biertje genomen en ik wat frisdrank.

We werden uitgenodigd om een visje te komen eten en
hebben overlegd wat zaterdag de bedoeling was.

Zaterdag 2 september werd er al om 07.00 uur de
haven versierd met visnetten en fuiken en om 10.00 uur
werd de Visserijdag geopend in de visafslag.
Johan en ik hadden beiden ons Volendammer pak aan
en dat werd daar zeer gewaardeerd.
We hadden veel bekijks aan boord en er stonden allerlei
leuke kraampjes in de haven. Ook het kuilvissen werd
gedemonstreerd in de haven en er werd een botter in en
uit het water gehaald met een paard.
De fanfare uit Volendam was er ook in pak.
 
(Fanfarecorps Wilhelmina speelde twee keer 
drie kwartier rond de haven. Ter afsluiting van de dag
hebben ze samen met het Spakenburgs Visserskoor het
Spakenburgs Volkslied ten gehore gebracht. Red.)

Ik vond het heel leuk allemaal en heb tijdens het varen
ook leuke ervaringen opgedaan. Jammer genoeg moest
ik om 15.00 uur weg, want ik werd opgehaald.
Ik zou volgend jaar zo nog een keer gaan!  

   
                                                          Jacco Kempe

Cadeautje uit Spakenburg, gekregen als
waardering voor onze aanwezigheid.



In gesprek met ....... Carlo de Boer
De Vereniging Behoud de Volendammer Botters is een organisatie die bestaat uit 
een groot aantal vrijwilligers, die zich inzetten om oude kwakken in de vaart te houden.
In Botternuuws staat telkens een gesprek met één van de vele vrijwilligers.

pagina 3

 

Margina Verniers

Het is december en het is winter. Het heeft zojuist
gesneeuwd in Edam en we glibberen door de 
papperige sneeuw naar de werf van Freek. Hier ligt
de VD 241 op het droge en ondanks de kou zijn er
nog enkele klussers bezig.
Wij hebben afgesproken met Carlo de Boer.

Gelukkig kunnen we binnen zitten in het museum dat bij
de werf hoort. Het is er sfeervol en toepasselijk voor
ons bottermensen.
Carlo zelf woont in Monnickendam met zijn partner en
hun dochter Lotte van 10. Hij is een geboren en 
getogen Volendammer met een stamboom die teruggaat
tot de zeventiende eeuw. Zijn vader was een Noordzee-
visser met een ijzeren kotter. De visserij was Carlo
bekend, maar veel meer dan af en toe een handje helpen,
deed hij niet aan boord.
Hij koos dan ook voor een beroep aan de wal en werd
ICT’er. Momenteel werkt hij als manager bij een soft-
warebedrijf in Zaandam, waar hij ook analytisch werk 
doet.
Veel tijd voor hobbies heeft Carlo niet. Om een beetje
lichaamsbeweging te krijgen, probeert hij één keer per
week te zwemmen. Verder heeft hij een eigen bootje,
van ijzer en ook oud. Dat vergt natuurlijk het nodige
onderhoud. Samen met vrouw en kind zeilt hij er in de
zomer lustig op los.

Dan zijn er de oude kwakken die zijn aandacht hebben
en waar veel tijd in gaat zitten.
Door zijn broer Henk is hij bij dit werk betrokken geraakt.
Dat begon al in 1993 toen de VD 172 als wrak naar
Volendam werd gesleept. Carlo vond het wel leuk, maar
ging pas echt meehelpen vanaf 1994 toen de kwak op het
droge kwam te liggen. Zelf vindt hij dat hij niet zo handig
is, maar hij doet gewoon simpele klussen. 
Er werd indertijd een vereniging opgericht die de VD 172
voor de totale ondergang moest behoeden: de Stichting
d’Garnkwak. Carlo werd hiervan de voorzitter.
Daarnaast waren er nog een paar kleine verenigingen, die
ieder voor zich aan een eigen schip werkten. 
Op 24 december 2010 werd besloten om hiervan één
vereniging te maken: de Vereniging Behoud de 
Volendammer Botters (VBVB).
Carlo werd ook hiervan de voorzitter. 

Het leuke van deze vereniging vindt hij het samen met
anderen de boel in stand houden. 
Maar ook het zeilen doet hij graag. Het komt er soms
niet van, maar hij probeert wel bij het wedstrijdzeilen
te zijn en soms ook verhuurtjes te varen.
Vroeger heeft hij veel bedrijfsuitjes gedaan.

Altijd is er de vraag wat iemand zou willen veranderen
als hij de baas zou zijn van de vereniging. Carlo vindt
dit een leuke vraag voor een voorzitter. Zelf vindt hij
dat hij in dienst staat van de vereniging en probeert hij
het beste te doen. 
Wat de vereniging altijd kan gebruiken zijn mensen,
vrijwilligers. Er kunnen er nog heel veel bij!

Het schipperen heeft Carlo in de hedendaagse praktijk
geleerd, want ondanks dat zijn vader visser was met een
eigen boot, kwam hij daar niet aan het roer te staan.
Toen de VD 172 na jarenlange restauratie eindelijk te
water ging, kon niemand er mee varen.
Er was in die tijd een clubje van zo’n stuk of zeven
mensen, die al veel eerder met de 172 hadden gevaren.
Zij werden ingehuurd om de vrijwilligers de kunst van
het zeilen met een kwak bij te brengen.

Een tocht die toen op Carlo grote indruk heeft gemaakt,
is een Waddenzeetocht. Met de vrouwelijke schipper
Marinka zijn ze het wad opgevaren en daar ook droog-
gevallen. Vooral dat droogvallen van zo’n oud houten
schip met al het gekraak en gesteun wat daarbij hoorde, 
vond en vindt hij nu nog steeds heel indrukwekkend.
Ooit heeft Carlo zich tot doelgesteld om eéns met zo’n
schip te kunnen varen. 
Inmiddels heeft hij alle benodigde vaarbewijzen en wat
betreft zijn doel: Dat heeft hij met veel plezier bereikt.
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Kwakken in de mist
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Zondag 24 september beloofde een prachtige dag 
te worden met zonneschijn en een redelijk windje voor
een lekker stukje zeilen.
Voor de middag hadden Dirk en Dirk een verhuurtje
met een familiegroep met de VD 172.
In de vroege morgen hadden we het plan opgevat om
met de VD 17 een aantal gangen (loodzware planken
van 7 meter lang) naar de werf van Freek in Edam te
brengen. Deze gangen moeten worden gebruikt om de
VD 241, die al vanaf begin september op de werf in
Edam op het droge staat weer vaarklaar te krijgen.

Op Zaterdag hadden we de vracht al met behulp van de
dirk aan boord gehesen, zodat Leo, Henk, Hein en Fred
de andere ochtend meteen konden vertrekken.

Wat de weersvoorspellers ons echter niet verteld hadden,
was dat het die ochtend zo mistig als de pest was.
Met de navigatie app bij de hand werd er toch vertrokken
en werd Edam in deze kleine wereld toch gevonden.

Het uitladen ging voorspoedig en al snel was men de 
haven van Edam weer uit. Op gevoel werd koers gezet
naar de Marinahaven. Dit leek goed te gaan totdat de
klok van de kerk begon te luiden. Het geluid leek vanaf
bakboord te komen, terwijl de kerk toch echt aan
stuurboord hoorde te staan. Toch maar even de app
geraadpleegd en inderdaad bleek dat de verkeerde kant
op werd gevaren. Aangekomen bij het havengat van het
Marinapark werd een op het droge gelopen zeilbootje

gespot, dat in de mist het havengat had gemist.
Na dit bootje losgetrokken en de haven ingesleept te
hebben, was het avontuur met de VD 17 voorbij en kon
hij weer veilig bij de werf worden geparkeerd.

Het verhuurtje zou om 12 uur starten en ook toen was
de mist nog verre van opgetrokken. Echter, omdat we
boven ons hoofd een waterig zonnetje ontwaarden,
gingen we ervan uit dat de mist spoedig zou optrekken
en besloten we toch te vertrekken.

Nadat we de zeilen hadden gehesen, besloten we op de
app richting Marken te varen. We hadden nog geen
20 meter gevaren toen de Jan Smit en een andere boot
van de Marken Expres op amper 6 meter bij ons vandaan,
langs kwamen denderen. Die hebben wij nooit zien
aankomen en we gingen er maar vanuit dat zij ons wel
met hun radar hadden gezien. Later heb ik de schipper
van de Jan Smit gesproken en dat bleek inderdaad het
geval te zijn.
De mist bleek hardnekkig en met een uitkijk bij de stag
en met behulp van de navigatie app zijn we naar Marken
gevaren. Gek genoeg was het in de haven prachtig
zonnig weer en na een half uurtje leek ook de mist boven
het water op te trekken.
Niets was echter minder waar!
Weer onder zeil was het zicht weer niet veel meer dan
15 meter en moest weer met een uitkijk en de app
gevaren worden. Uitkijk was des te meer belangrijk
daar onze te bezeilen koers angstig dicht langs het
betonnen blok ging. Dat bleek ook toen ik op de uitkijk
het blok pas zag toen we er op 10 meter afstand langs
voeren.
Al met al werd het een surrealistisch tochtje, waar we
overal misthoorntjes hoorden en af en toe een zeilboot
in de mist zagen opdoemen.
Vlak voor we de haven van Volendam invoeren, trok de 
mist dan toch eindelijk op en konden de opvarenden toch
nog in een zon overgoten haven een landingsborrel
drinken, waardoor ze met een tevreden gevoel huiswaarts
togen.
 

Dirk Appel



Bontekoe race 28 oktober 2017
          met de zeebonken van Odion
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Een spannende dag voor de mannen van Odion:
We gaan mee zeilen met de Bontekoe race in Hoorn
met de VD 172.
Een mooie afsluiting van het zeilseizoen, vooral met
de weersvoorspelling: Een stevige westenwind.

De start is om half 12 en we varen uit om 10.00 uur,
dus dat betekent voor iedereen vroeg op!
Danny heeft hier geen problemen mee want:“Voor iets
leuks als deze zeilrace vind ik het niet erg om vroeg op
te staan.“

Danny stond inderdaad klaar, op naar Volendam om de
andere mannen op te halen. Patrick, Bram en Hugo
stonden al te popelen voor het hek. Bakkie koffie en
hup in de bus naar Hoorn.
De VD 172 en de VD 17 lagen in de haven met alle
andere schepen. Het zag er gezellig en zeer feestelijk uit.
De botters waren al de avond van te voren aangekomen
en de bemanning had aan boord geslapen.
Trudi wachtte ons op in de haven, alle spullen uitladen,
vooral de zeil- en regenkleding en natuurlijk onze
meegenomen lunch.

Aan boord kregen we nog een kopje koffie en toen
gingen de trossen los. Leo was de schipper.
Mano, Ike, Fred, Hans en Jacco waren de bemanning.
Zij gaven aan dat de zeilen gehesen konden worden met
een rif in het grootzeil en ook in het fok.

De mannen van Odion hebben flink meegeholpen:
Patrick heeft Jacco geholpen met het buiketouw en 

het gordijn, Hugo had de verrekijker en was onze
navigator, Bram en Danny waren onze zwaardvechters.

De mannen hebben genoten, ook van de stevige wind,
af en toe windkracht 6, veel buiswater en flink
„hard en schuin“ of zoals Bram het zei:“Het was zeer
interessant, we hebben nog nooit zo hard gevaren en
we zijn nog nooit zo schuin geweest. Jammer dat het nu
winter wordt en dat we niet meer kunnen zeilen.“
Op naar het voorjaar en de Pieperrace!

Eenmaal in de bus terug naar huis werd het verdacht
stil en was iedereen aan het nagenieten van deze
mooie en fantastische dag.

Bedankt iedereen voor deze mooie ervaring.
We hebben allemaal genoten en we hebben weer flink
veel om over te praten. Tevens allemaal ideeën om de
winter door te komen: De mannen willen leren hoe de
klamp te beleggen, knopen, leren navigeren en zelfs
de marifoon leren te bedienen.

Mannen van Odion: Bram, Patrick, Hugo, Danny
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De werfavonturen van de VD241

Traditiegetrouw ging de VD 241 de week na de 
Volendammer kermis weer naar de werf van Freek Slot
in Edam voor de jaarlijkse, zoals Leo het noemde,
knippen en scheren beurt. 

Vorig jaar hadden we al zoveel blik op het onderwater-
schip geslagen, dat de gedachte was, dat we deze helling-
beurt wel in een week konden fiksen. 
Hier bleek echter de wens de vader van de gedachte.
Toen we serieus aan het schip begonnen te krabben, 
bleken een tweetal gangen dusdanig doorgerot dat het niet
meer verantwoord was om dit tijdelijk te repareren.
Na grondiger inspectie bleek ook een derde gang aan
vervanging toe. 

Na een deal gesloten te hebben met Freek, werd besloten
om drie huidgangen op de werf te verwijderen en door
nieuwe te vervangen. Hier bleef het echter niet bij.
Nadat drie gangen waren verwijderd, bleek er achter deze
gangen ook nog een hoop narigheid (lees: werk) te zitten.
Een aantal spanten moest worden gerepareerd met inzet-
stukken en een aantal moesten zelfs verwijderd en 
vernieuwd worden.

Omdat voor deze spanten grote gebogen stukken eiken
nodig zijn, togen Henk, Wiebe en Jaap, gewapend met
mallen, naar Harlingen om te kijken of dergelijke 
stukken voorradig waren.

Bij de houthandel in Harlingen bleken ergens achteraf
inderdaad nog stukken te liggen die wij konden gebruiken.
Het ophalen met de bus en dubbelasser van Cor ging ook

van een leie dakje, totdat de stukken hout van 200 kg
per stuk moesten worden uitgeladen bij de werf in Edam.
 

Bottervereniging

Hiervoor moesten hulptroepen worden opgetrommeld
en na een hoop geworstel lagen er zes potentiële spanten
bij de botter. De planken, nodig voor de gangen, hadden
we nog in voorraad bij de Krommert. Die zijn over het
water met de VD 17 naar Edam gebracht, maar dat is weer
een ander verhaal, te lezen op pag. 4 in dit Botternuuws.

Als ik dit schrijf, is het inmiddels 23 november en komt
er langzamerhand licht in de duisternis.

Alle te repareren 

spanten zijn klaar en de

laatste nieuwe spant

gaat er deze week in.

Voorts zijn er een groot

aantal latten gelijmd

langs de breeuwnaden

en zit de zwaardstrijk-

plank aan stuurboord

weer op zijn plek.

Hierna kunnen we gaan werken aan de drie te vernieuwen
gangen. Ook dit is weer geen klus die even geklaard zal
worden. De planken van 4 cm dik moeten niet alleen met
mallen precies op maat gemaakt worden maar ook met
branders in vorm worden gebogen.
Vervolgens kan Freek het schip af breeuwen en moet
het onderschip van enkele lagen verf worden voorzien.

Als laatste moeten de kaarplaten weer worden bevestigd.
Dit wordt ook nog een dingetje omdat Don Leo het niet
volgens het systeem van de VD 17 (die daardoor zo super-
snel is geworden) wil hebben.
Al met al nog een hoop werk, te meer daar de woensdag-
ploeg door ziekte en andere beslommeringen wat aan de
kleine kant is geworden. 



 
 
nummer van Botternuuws. 

Vul het formulier in op onze website!

n dezea  n v ien ue wdr so brw ied fi ?L

pagina 7

 De Sponsor
Sponsoren zijn belangrijk

voor onze vereniging.
In deze rubriek maak je kennis met

één van onze sponsoren.

Hein Molenaar

Dirk Appel

Zo moet een prima vakman als Jaap Kwakman worden
gedotterd en is hij daardoor een tijdje uit de running.
Toch blijf ik optimistisch en denk ik dat we, als het niet
serieus gaat vriezen, de VD 241 in de loop van het
voorjaar weer in het water kunnen laten zakken. 

Ondertussen in de regen.......wat een bikkel!

Binnen........het vakwerk van Freek!

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl

NBC Van Roemburg & Partners is al vanaf de start een
gewaardeerde gouden sponsor. Ter mede financiering
van de VD 17 is de sponsoring voor 10 jaar vooruit
betaald. Als bedrijf zijn ze ook al vanaf de eerste keer
deelnemer aan de Butter & Eek race. Ieder jaar genieten
ze samen met personeel en relaties van deze sportieve
wedstrijddag.

NBC Van Roemburg & Partners biedt een compleet
pakket financiële dienstverlening voor het MKB. 
Onderstaand vindt u een beknopte beschrijving van de
mogelijkheden. Voor uitgebreide informatie kunt u altijd
contact opnemen met één van hun adviseurs.

Julianaweg 190A
1131 DL  Volendam
tel. 0299-657060

Accountancy - Accountantscontrole - Advisering -
Administratieve dienstverlening - 
Begeleiding en advies bij elke ondernemersfase -
Bedrijfsbeëindiging, fusie of overname -
Fiscale dienstverlening - Financiële planning -
Fiscale aspecten - Estateplanning - Beleggen -
Fusie en overname - Jaarrekeningen -
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen -
Technische en juridische aspecten - Mediation -
Subsidies - Risicobeheer - Calamiteitenplan -
Juridische dienstverlening - Juridische scan -
Personeel en salaris - Managementondersteuning -
Personele ondersteuning.

NBC Van Roemburg & Partners
De adviseur die je begrijpt!

info@nbcvanroemburg.nl

mailto:info@nbcvanroemburg.nl
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V E R E N I G I N G  B E H O U D  D E
V O L E N D A M M E R  B O T T E R S

Colofon
Postadres Vereniging Behoud de

Volendammer Botters:

Postbus 151
1130 AD  Volendam

E-mail: 

Geïnteresseerd in het huren van een van 
onze schepen? Stuur een mailtje naar:

Of bel: 06 22 695 733

volendammerkwakken@hotmail.com

volendammerkwakkenvloot@gmail.com

Een stukje geschiedenis

Activiteiten 2018

Nieuwjaarsreceptie in ’t Hok
Zaterdag 13 januari om 14:00 uur

Winterreunie in Volendam *
Zaterdag 3 februari
aanmelden: 

Jaarvergadering
Vrijdag 16 maart

Pieperrace, Volendam
Zaterdag en Zondag 7 en 8 april

Kenterschootrace, Marken
Zaterdag en Zondag 5 en 6 mei

vbbadministratie@gmail.com

Toen Edam na 1357 een nieuwe en kortere west-oost verbinding van het
Purmermeer naar de Zuiderzee groef, kon de oude havenmond „vol“ of
dicht gemaakt worden. Zo begon de geschiedenis van Volendam met het
maken van een dam of een afsluitdijk.

Weldra vestigden zich, naast de boeren die langs de oude dijk woonden,
enkele vissers op deze dam. Vijf eeuwen lang was hun nederzetting niet
meer dan een vergeten vissersdorpje. Zo handhaafde zich hier in een haast
volkomen isolement de oude gewoonten, de klederdrachten en het oude
katholieke geloof. De oude Volendammers bouwden hun huizen op palen,
want de zee sloeg vaak over de huizen heen. 
De geschiedenis van Volendam speelt zich dus af tussen het leggen van
twee afsluitdijken. De eerste van 1357, de tweede van 1932.

De tweede dijk zette een streep onder de uitbreiding van Volendam als
vissersdorp. Van de vloot van 240 vissersschepen resteert nog een twintig-
tal IJsselmeervissers en een achttal Noordzeevissers.

In de 19e eeuw begon men met een nieuw soort net te vissen wat hogere
eisen stelde aan de traditionele botter. Er werden grotere schepen gebouwd
met een langere bun: de Kwak, in lengte variërend van 15 tot 18 meter.  
Heden ten dage zijn er in Volendam nog 4 kwakken.

                                                                          Bron: werkgroep Winterreunie

* Deze dag wordt georganiseerd i.s.m. de
Vereniging Behoud de Volendammer
Botter. 
De kosten bedragen € 27,50 p.p.; hierbij
is inbegrepen koffie bij aankomst,
lunchpakket en een éénpansmaaltijd. 
Uiterste aanmeldingsdatum 15 januari.
Bij bevestiging inschrijving worden
nadere details bekend gemaakt.

Nog even de zeilen laten drogen.

Overwinteren in Edam. 

Fijne Feestdagen
en een goed klus-en vaarjaar

in 2018
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