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Van de redactie:
 De winter is bijna voorbij en de eerste 
aflevering van Botternuuws van dit jaar is 
klaar. 
Het nieuwe zeilseizoen is in aantocht, maar
in deze aflevering kunnen we nog even
terugblikken naar wat geweest is.

Halverwege december was de kerstborrel in
t Hok. Het was er warm en gezellig en de
gestoofde visrolletjes van Jos gingen er goed
in.

Goed bezocht was ook de Nieuwjaarsreceptie
begin januari. De kachel werd lekker 
opgestookt en onder en het genot van hapjes
en drankjes kon er weer heel wat bijgepraat
worden.

Terugblikken kan ook naar de Waddenzeetocht.
Ik mocht van 13 kantjes tekst een beknopt
verslag maken voor Botternuuws.
„Niet te doen“, dacht ik eerst, maar uiteindelijk
is het gelukt om er 3 kantjes van te maken, 
die ook zijn voorzien van foto’s.
Ik heb ervan genoten, want al lezende en
herschrijvende heb ik de hele tocht mee-
beleefd.
.

Het lukte niet dit op één bladzijde over te
brengen. We hebben er nog een kolommetje
bijgenomen.
Het lijkt erop dat deze aflevering een
familie Plat-krant is geworden.
Puur toeval. Afgelopen zomer hebben wij een
bezoekje gebracht aan een oude Volendammer
visserman. Deze oud-visser is een oom van 
Jaap, de man van Ike.
Jaap heeft het contact gelegd en samen met
Ron, die altijd meegaat om foto’s te maken,
zijn we een middag bij hem op bezoek 
geweest.
Jan Plat is een enthousiast verteller en wilde
ook graag dat wij alles begrepen.
Daarom nam hij ons mee naar het Volendams
Museum. Aan de hand van schaalmodellen
die daar waren, legde hij uit hoe het nou
precies in zijn werk ging met die
kuilvisserij.

Voor mij, die niet uit een vissersfamilie
komt, was dit zeer verhelderend. 
Het verhaal van Jan Plat of Klein Jan, zoals
hij wordt genoemd, komt in twee delen in
Botternuuws. In deze krant het eerste deel.

Rest ons nog iedereen veel leesplezier
en een goed zeilseizoen toe te wensen.

Ook het luisteren naar de verhalen van Ike is
een boeiende bezigheid.
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Hier volgt het verhaal van Klein Jan 

in hart en nieren een visserman.

Jan Plat van Blauwtje, ook bekend als Klein Jan,
woont samen met zijn vrouw in Volendam, in de buurt
van het Volendams Museum, waar hij graag even 
binnen loopt.
Hier hangen modellen van oude vissersboten en Jan kan
nauwkeurig uitleggen waar alles voor diende en hoe
de visserij vroeger in zijn werk ging.

Als 14 jarige jongen kwam Jan van school en moest
aan het werk. Er waren veel kinderen in het gezin en
dus moest er geld verdiend worden.
Dit gebeurde zo’n 70 jaar geleden.

De eerste 6 jaar ging Jan werken op een spekbak.
Toen hij een jaar of 20 was, begon hij als knecht op
de VD241. Het was hard werken, want alleen de besten
werden gevraagd. Toen hij aan boord kwam werd de
motor al gebruikt om de haven in en uit te varen.
Vijf jaar heeft Jan op de 241 gewerkt.

In 1959 kocht hij samen met twee broers een ijzeren
kotter, de VD78. Deze werd gemaakt bij Van Goor in
Monnickendam. Er werden acht van zulke schepen
gekocht door verschillende vissers.
Twee jaar voer de 78 met een industriemotor, later met
een MANmotor.

Jan heeft 40 jaar met deze boot op het IJsselmeer gevist.
Na de dood van één van zijn broers kwam er een knecht
bij, maar door alle regeltjes konden ze deze niet meer
betalen.
Toen hij 54 jaar oud was, ging hij werken in de Diepvries.
Het schip werd verkocht en vaart nog steeds, maar dan
als luxe jacht. Als gasten zijn Jan en zijn vrouw eens
een dag mee wezen varen.

Het leven op zee mist Jan nog steeds!
Het was een hard leven en vakantie was er nooit bij,
maar dat hoefde ook niet. Als zon begon te schijnen,
begon het te kriebelen en dan moest hij naar zee toe.

De meeste botters gingen zo’n 60-70 jaar mee.
Een visser met een eigen botter viste daar z’n leven lang
mee. Als een visserman oud was, werd de botter
afgeschreven.
De boten gingen dan naar diverse plaatsen en werden
afgetakeld. Er is heel wat hout opgekocht door
taanbazen om de taanketels mee op te stoken.
Sommige boten kregen echter een nieuwe huid, 
zoals de 241.
Ook de VD172 en de VD84 zijn helemaal vernieuwd.
De mast was in die tijd van Amerikaans greenenhout.
Dit was heel sterk, boog wel eens, maar brak nooit.
Ook de kluiverstok was van Amerikaans greenenhout.
Tegenwoordig wordt larikshout gebruikt.

Klein Jan trouwde met Aaf en samen kregen zij vier
kinderen.Vrouw Aaf was veel alleen thuis met de 
kinderen, want Jan zat de hele week op zee.
Bang voor onheil of een noodlottige tijding zijn ze
nooit geweest.

Zondags om precies 12 uur voeren er in Jan zijn tijd
zo’n 150 boten uit. Niet eerder, want de pastoor stond
klaar om daarop te letten!
Dag en nacht bleven de vissers op zee.
Dinsdag of woensdag kwamen ze terug in de haven
om te lossen. Meteen weer weg als er voldoende wind
was, tot zaterdagochtend.
`s Morgens om 4 uur zat het werk er meestal op.
Jan rekende af bij zijn broer en ging dan naar huis.

Bij het uitvaren wist je nooit waar de vis zat.
De meeste vis werd gevangen in troebel water.
In schoon water zit geen leven, dus weinig vis.
Er werd op aal gevist met een dwarskuil. Het net opzij
eruit en dan heel rustig dwars met de wind meevaren.
Het net moest over de grond gaan. 
Zo werd er 3 tot 4 uur gevist.
Aan de achterkant van de kuil zat zo’n 25 kg aan gewicht
om het op de grond te houden. Aan de voorkant zat een
boom. Met een lier werd het net aan de voorkant
omhoog gehaald, aan de achterkant met de hand.
Met een schepnet werd de vis eruit geschept en in de bun
gedaan.
                                                       wordt vervolgd

Margina



In gesprek met ....... Ike Plat
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.

Ike woont met haar man Jaap in Edam sinds 1978.
Geboren in Koudekerk aan de Rijn, kwam ze na een 
aantal omzwervingen terecht in Amsterdam.
Samen met haar man kocht ze een boltjalk, waarmee ze
drie jaar in Amsterdam hebben gelegen, tegenover de
Montelbaanstoren. Na een aantal inbraken besloten zij 
naar Edam te zeilen, waar zij nog 13 jaar op hun boot
in de Ringvaart, net buiten Edam, hebben gewoond.
Hier is zoonlief Thijmen geboren.
Omdat Jaap genoeg had van het wonen op een boot, werd
er verhuisd naar een woning op de vaste wal. Voor Ike 
hoefde dat huis niet zo nodig, zij wilde graag blijven 
varen. Daarom ging ze als vrijwilligster meevaren op de
twee-mast klipper Lutgedina. Deze behoort aan de 
stichting „Sailwise“, een organisatie die vaar-weken
organiseert voor mensen met een verstandelijke 
beperking, een lichamelijke beperking of met een niet 
aangeboren hersenletsel.
Van beroep is Ike Z-verpleegkundige, iemand die werkt 
in de zwakzinnigenzorg. Tijdens het werk heeft ze een 
opleiding speltherapie gedaan, waarmee ze op Kadijker-
koog werkzaam is geweest als spelbegeleidster.

Toen Ike het wrak van de VD172 op een dekschuit in de
haven van Volendam zag liggen, heeft ze gedacht:
„Welke gek besteedt hier nu geld aan!“ Hoewel ze er 
regelmatig langs is gefietst, heeft ze niet meegeholpen 
met het restaureren van deze kwak.
Pas na de restauratie, toen in 1999 haar man Jaap 
meevoer tijdens de Muiderhardzeildagen, ging Ike eens 
een kijkje aan boord nemen. Ze is nooit meer weggegaan.
Omdat ze graag wilde blijven zeilen, ging ze meehelpen 
op de 172, zowel met klussen als met varen, in de 
catering, in het bestuur en in de verhuur.

Haar rol aan boord is die van schipper en verder doet ze 
alles wat nodig is, het liefst op het achterdek.
Op zeilgebied heeft ze van alles meegemaakt, zoals een 
Kenterschootrace met praktisch alleen vrouwen aan 
boord.

Het weer was heel slecht, maar toch zijn ze eerste 
geworden! Ondertussen lag er in het vooronder een jonge-
dame lichtelijk onderkoeld tussen de zeilen.
Tijd om iets te eten was er niet en pas na het finishen
kregen ze warme mosterdsoep met ballen. Voor hun was
dit „Heldensoep“.
Verder heeft Ike een bolkoppenrace gedaan, een klipper-
race bij Enkhuizen en 15x de strontrace, waarvan 3x
gewonnen.
Door de komst van de kleinkinderen, Mena en Levi Plat,
zijn er andere prioriteiten en komt de kwak op de tweede
plaats. 
Wat Ike leuk vindt aan de vereniging is het met z’n allen
varend houden van het schip en....ook niet onbelangrijk:
Wedstrijdzeilen en samen winnen. Daar gaat ze in ieder
geval voor!
Ook de vakantie weekjes met de kwak op het wad zijn
geweldig. Zo leer je elkaar 24 uur van de dag kennen.

Toen na drie jaar de VD84 erbij kwam als leerwerkprojekt
van de stichting Odion, solliciteerde Ike naar een baan bij
de 84. Zoals ze zelf zegt: „Om het nuttige met het
aangename te verenigen“. Ze werd aangenomen en heeft
er een leuke tijd gehad. Omdat de 84 op de helling lag in
Spakenburg ging ze daar iedere ochtend met een aantal
jongens naar toe. Later ging het schip naar Enkhuizen
om verder timmerwerk te verrichten.
In deze tijd heeft Ike ook haar groot zeilbewijs gehaald.
Ze moest er voor naar school in Amsterdam, praktijk-
examen doen in Rotterdam en theorie-examen in 
Enhuizen. Ook het marifoon bewijs heeft ze toen gehaald.
Helaas werd haar contract met Odion na een jaar niet
verlengd.
Nu werkt Ike op Breidablick, een antroposofische
instelling van de Raphaël Stichting. Er wonen hier
ongeveer 250 mensen met o.a. niet aangeboren hersen-
letsel en bewoners met een verstandelijke beperking.

Op de vraag of Ike iets zou willen veranderen binnen de 
vereniging, antwoordt ze dat het wel goed gaat; een ieder
doet zijn best naar vermogen een steentje bij te dragen!
Ze vindt het prima dat er in Volendam geen helling is
gekomen, want er is een fantastische helling in Edam en
ook in andere plaatsen om ons heen.

Nieuwsgierig vraag ik naar haar grootste blunder.
Die heeft ze gemaakt met de VD172 bij de BS13.
Ze voeren op de Waddenzee van Harlingen naar 
Terschelling en dachten dat er voldoende water was,
plat voor de lap even een bochtje afsnijden bij de boei.
Toen lagen ze vast, net buiten de geul, net na hoogwater,
`s middags met oostenwind!
`s Nachts loskomen lukte niet. De volgende dag kwamen
de „piraten“ van Terschelling langs. Die hebben geduldig
staan wachten tot de bemanning toegaf dat ze het zelf
niet konden redden. Bij afnemend water heeft de 
piratenboot een geultje gemaakt voor de kwak en zo 
konden ze losgetrokken worden.
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Een Wad Odyssee van een Volendammer Kwak 

Met een wisselende bemanning, die in totaal uit zeventien
mensen bestond, heeft de VD172 in augustus 2014 een
zwerftocht gemaakt over het IJsselmeer en de Waddenzee.

Het begon allemaal op zondag 3 augustus toen het al 
vroeg in de ochtend op de Volendammer dijk een drukte
van belang was. Er was besloten om 8.00 uur uit te varen
om zover mogelijk te kunnen komen.
Toen Martine met slaapzak, kussen en reistas over de dijk
liep, werd haar door een voorbijganger gevraagd of ze
het huis uit was gezet.
Met een zuidwestenwind kracht 3 voeren ze de haven uit
richting Enkhuizen.
Na de sluis was het gedaan
met de wind. Er was zo
weinig vaart, dat er naast
de boot mee gezwommen
kon worden.
Ideale omstandigheden
voor Jeroen om zijn
onvolprezen kookkunsten
te etaleren.
Het werd een heerlijke 
lunch met gestoofde
kabeljauwfilet-rolletjes.

Op de motor ging het verder
naar Den Oever, waar ze
mochten liggen in de oude
vissershaven. Gratis, omdat
ze een erkend Varend Monument waren.

De volgende dag, 4 augustus, ging het richting Texel,
met Oudenschild als bestemming. Ook hier weer een
prima ligplaats in de oude vissershaven, vlakbij een
toiletgebouw en een kroeg.
Op dinsdag 5 augustus een zeilpauze om op de fiets
het eiland te verkennen.

Dit gebeurde in sneltreinvaart: Van de zeehondjes naar
de Slufter, het vliegveld, Den Burg en de bierbrouwerij,
waar de verschillende bieren die op Texel gebrouwen
worden, konden worden geproefd. 

Woensdag 6 augustus ging het richting Terschelling, wat
met een windkracht 4-5 uit het zuiden en de stroom in 

het voordeel, goed lukte. Minder goed lukte het om een
geschikte ligplaats te krijgen. De kwak werd gedwongen
een jachthaven in te varen. Er werd niet geluisterd naar
de boodschap dat het moeilijk was om met 30 ton
gerestaureerd eiken van 110 jaar oud, een jachthaven
binnen te varen vol met plastic boten.
De aanwakkerende wind kracht 6, hielp ook niet echt mee.
Uiteindelijk werd besloten dat de kwak dan maar naast
het opleidingsschip Octans van de Hogere Zeevaartschool
moest gaan liggen, net buiten de haven.
Voor een bedrag van € 63,-- per nacht mocht de 
bemanning wel van de toiletten en de douche gebruik
maken.

Op Donderdag 7 augustus werd de terugtocht naar het
vaste land aanvaard. In de vroege namiddag werd met
een gunstige wind Harlingen bereikt, waar ze een mooi
plekje kregen in de Zuiderhaven.
Om 19.00 kwam de nieuwe bemanning aan en omdat
de afstappende bemanning die nacht ook aan boord
bleef, hadden ze met z’n tienen nog een gezellige
avond in Harlingen.

Vrijdag 8 augustus weer terug naar Terschelling, om ook
dat eiland eens nader te gaan verkennen.

Het grootste deel van de tocht verliep voorspoedig, alleen
de West Meep had wind en stroom tegen. Na een uur
dappere kruispogingen te hebben gedaan, werd de fok
gestreken en laverend op grootzeil en motor kon er in
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rustig tempo doorgevaren worden.
Met de ervaring van twee dagen eerder, besloot de 
bemanning direkt aan te meren langszij de Octans.
Helemaal fout! Ze lagen nog niet vast of een briesende
havenmeester stond voor hun neus met de vraag of ze
wel wisten wie er de baas was in deze haven!
De man was niet voor rede vatbaar en uiteindelijk
belandden ze weer in de jachthaven (die eerst vol moest),
naast een peperdure Lemsteraak.
Na een uitstekende macaronischotel met salade van Wim,
waren de gemoederen weer tot rust gekomen en kon 
West-Terschelling worden verkend. Het bleef nog lang
onrustig in de plaatselijke kroegen onder het genot van
diverse drankjes en het ten gehore brengen van een keur
aan (zeemans)liederen.

Omdat de weersvoorspelling voor zaterdag 9 augustus
nogal stormachtig was (kracht 7-8), werd besloten het
eiland te verkennen. Deze keer werden er elektrische
fietsen gehuurd, wat gezien de wind, een verstandig
besluit was.

In sneltreinvaart ging het via de Waddenzeedijk, 
Midsland en Hoorn naar paviljoen Heartbreak Hotel,
met uitzicht op de Noordzee. Gelukkig knapte het weer
later wat op en ging het via bossen en duinen terug 
naar de boot.

Zondagochtend, 10 augustus, werd er om 6.00 uur
uitgevaren met een windkracht 4-5, die later aanwakkerde
tot 6-7. Het werd een barre tocht met veel buiswater,
hard werken en diverse keren overstag gaan.

Uiteindelijk werd de sluis van Kornwerderzand gehaald
met de bedoeling in Makkum te overnachten.

Toen de havenmeester van Makkum gebeld werd, kregen ze
als antwoord dat er plaats genoeg was en dat ze een geschikte
plek konden uitzoeken. Zo kan het dus ook!
In Makkum kwamen er nieuwe mensen aan boord en ging een
aantal van de oude bemanning, na een afscheidsborrel, weer
op huis aan.

Op Maandag, 11 augustus, was het slecht weer, met een zwart
zwerk en veel regen en wind, zuid-west 6-7. Er kwamen nog
een viertal mensen bij, waaronder Ike, die met appeltaart haar
verjaardag bezegelde.
Na de koffie en de boodschappen werd besloten om toch uit
te varen en `s middags om 15.00 uur werd koers gezet
richting Den Oever. Met een gereefd grootzeil en later een
gereefde fok, kwamen ze uiteindelijk terecht in Stavoren.
Het was een barre tocht met hoge golven en bulderende wind,
een bemanning die nog niet helemaal ingeslingerd was, 
veel hozen, een nat geworden krant, die versnipperd heen en
weer klotste voor de afzuigpomp, zeeziekte en een onderblok
van de dirkloper die overboord ging.
Toen het schip op zijn plek lag in de haven van de visserij, met
de kop in de wind, kon de bemanning met een warme bak soep
weer op verhaal komen. Er kwamen mensen langs die zeiden
spectaculaire foto’s van de kwak te hebben gemaakt.
Helaas vergat Ike ze een kaartje te geven. (Misschien leest
één van hen Botternuuws nog eens.)
De fok werd over het voordek gelegd ter bevordering van de
waterdichtheid, maar ondanks dat was het `s nachts zowel
binnen als buiten een natte boel.

Dinsdagochtend, 12 augustus, werd de bemanning verrast
met een heerlijk ontbijt van op verschillende manieren
klaargemaakt ei, door Hans, die die dag van boord ging.
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De nodige reparaties werden verricht en Fred ging op weg
naar een droogtrommel om alle natte lappen te laten
drogen. 
Met een zuidwesten wind, kracht 5-6, staan er wel golven
voor de deur van Stavoren. Toch werd er `s middags
uitgevaren, met een gereefd grootzeil en een volle fok.
Bij de Afsluitdijk, tussen het monument en Den Oever
overstag en richting de Stevinsluis.  Na het groene licht
van de sluis en iets met een gashendel foutje, lag de boot
uiteindelijk keurig stil voor de sluisdeur.
In Den Oever werd afgemeerd naast de WR28, voorheen
de VD16 van Thijs van Mop. Dit was de eerste gelastte
kotter bij Van Goor, een lief scheepje.

Na het ontbijt op woensdag 13 augustus en de bood-
schappen, bleken er vissers binnen gelopen te zijn.
Jaap ging met een vergiet op pad om garnalen te scoren.
Bij het eerste schip was de lading net van boord, bij het
tweede schip kreeg hij een vergiet vol. Toen gingen de
echte Volendammers aan boord „gank effe pelle, de garne
zijn een piesie klaan“.
Omdat de wind was afgenomen, werd het besluit genomen
om droog te gaan vallen. 

Donderdagochtend, 14 augustus, dreef de boot om 
8.30 uur weer en ging het met de stroom mee naar
Den Oever, waar ontbeten werd en toilet gemaakt.
Daarna ging het verder naar Medemblik, met een zonnetje
erbij en halve wind. Om 15.00 uur werd Medemblik
bereikt en kon er een wandeling gemaakt worden door dit
mooie, oude stadje. Het weer bleef goed en ook de 
plaatselijke horeca viel in de smaak.

Na het ontbijt met lekker vers brood op vrijdag 15 aug.
werd er koers gezet richting Enkhuizen.
Om 14.30 uur werd de Enkhuizer Museumhaven bereikt. 

Tussen Den Oever en Den Helder ligt de Breehorn,
een mooie vlakke harde zandplaat.
Om 14.30 uur lag het schip vast.
Met een zonnetje erbij werd er nog even een laagje groen
van het schip afgeboend en de bagger uit de bun geschept.
Er werd een wandelingetje gemaakt langs droogliggende
kwallen. De zeehondjes lieten het afweten.
Ondertussen was aan boord een garnalencocktail gemaakt,
wat een heerlijk vers voorgerechtje was. Na het hoofd-
gerecht van fijne bami met allerlei groente en een frisse
salade, was het tijd om te genieten van het mooie weer
met een prachtige zonsondergang op het wad.

Even een rondje lopen door het Zuiderzeemuseum.
Na een bezoek aan de visrokerij konden er boodschappen
worden gedaan voor twee dagen.
Er vond nog een kleine wisseling van bemanning plaats
en om 21.30 uur werd er koers gezet naar Urk.

Het werd een heldere nacht, met ruime wind en veel
lichten om te benoemen en uit te tellen welke lichtton
er te zien was. Leuk om de lichtjes van Trintelhaven te
zien, het commissarislicht, een ander zeilschip.
Op Urk is een groen geleidelicht en Carlo voer het schip
de haven binnen. Omdat alle Urker botters naar de
visserijdagen in Stavoren waren, mochten ze liggen in
de Westhaven. Toen iedereen om 1.45 uur te kooi ging,
kwam de regen met bakken naar beneden. 
De loopplank op de fok, die over het voordek lag, 
begon te klapperen door de wind.

Op zaterdag 16 augustus was iedereen om 9.00 uur zijn
bed weer uit. Aan de haven was het een drukte van belang.
Er bleek een triatlon te starten met 160 deelnemers die
gingen zwemmen. Zo koud! De temperatuur was 
19 graden en de watertemperatuur 19.4.
De weersvoorspelling was toenemende wind en met een
rif erin ging het richting Enkhuizen. Maar er was teveel
deining en te weinig zeil, dus rif eruit en zeilen maar.
Om 14.30 werd het Naviduct bereikt en werd er even
pauze gehouden in de kom van de Krabbersgatsluis.
Na overleg en met een weersvoorspelling voor de 
volgende dag, die niet fijn was, werd besloten om in 
één keer door te varen naar Volendam. 
Daar werd om 20.00 uur de haven bereikt.
Zo kwam er een einde aan deze Wad Odyssee tocht.

Met dank aan Dirk Appel, Hans Geusebroek en
Ike Plat, die tijdens deze reis een journaal hebben 

bijgehouden.



!

            Smakelijk eten!
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Vervolg in gesprek met

Ike Plat

Geduldig wachten tot de bemanning toegeeft.
Piraat in aktie

Toen ze weer op eigen kracht verder voeren, brak tijdens
het opkruisen ook nog het zwaard!
Gelukkig kon Jaap, van beroep timmerman, een nieuw
zwaard maken.

Tot slot het recept van Ike’s HELDENSOEP

Een rijk gevulde romige mosterdsoep.
Benodigdheden: 

Lendelapjes (1 lapje per liter)
Rundvleesbouillonblokjes (2 per liter)

Knorr Franse mosterdsoeppoeder (110 gram per liter)
Prei (1 per 1,5 liter)

Taugé (bakje van Deen per 3 liter)
Mosterd (1 eetlepel per liter; event. meerdere soorten)
Gele mosterdzaad (10 gram per liter, lastig te krijgen)

Naar smaak eventueel creme fraiche.

Bereiding:
Braad de lendelapjes door en door gaar. 

Maak de gewenste hoeveelheid runderbouillon.
Voeg als het kookt de soeppoeder toe. Meng het poeder

met een garde, niet met een elektrische mixer, omdat
de soep dan te dun wordt.

Voeg vervolgens de prei, taugé, mosterd en event. de
mosterdzaadjes toe. Laat dit ong. een uurtje staan op een

heel laag vuur (desnoods een sudderplaatje eronder).
Roer regelmatig om te voorkomen dat de mosterdzaadjes

op de bodem aankoeken. 
Voor de lekkerbekken onder ons een klein toefje

creme fraiche toevoegen tijdens het serveren of een

                                       

Margina

De Sponsor

Sponsoren zijn belangrijk
voor onze vereniging.

In deze rubriek maak je kennis met
één van onze sponsoren.

Tol Plaatwerk
al jarenlang betrokken bij

behoud van de Volendammer kwakken

Tol Plaatwerk is al jarenlang betrokken bij het reilen en
zeilen van de kwakken. Na de overname van het bedrijf
een aantal jaren terug is ook de nieuwe direktie steeds
bereid om ons in natura te steunen met alles wat met
rvs en ijzer te maken heeft.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarbij
het uitgangspunt.
Tol Plaatwerk is ervan overtuigd dat zij zich op een
juiste manier inzet voor een duurzame toekomst.
Door een juist beleid en uitstraling maken wij onze
mensen en klanten enthousiast, waarmee het welzijn
op een hoger plan komt. De aandacht voor mens, milieu
en maatschappij staat ons doel, een bedrijfseconomisch
gezonde bedrijfsvoering, niet in de weg.
Dit kan zelfs versterkend werken, waardoor de 
continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid
gewaarborgd blijft.

Aandacht voor het milieu is ook belangrijk. Daarom is
bij het aanschaffen van de nieuwe vrachtwagen 
gekozen voor de schoonste en zuinigste motor op dat
moment.

Wij hopen natuurlijk ook in de toekomst een beroep 
op deze sponsoring in natura te kunnen blijven doen.

Hein Molenaar

De huidige direktie en eigenaren tijdens de uitreiking
van de IBEV onderneming van het jaar prijs in 2010.

Zie voor verdere informatie: http://www.tolplaatwerk.nl

klontje roomboter



 
 
nummer van Botternuuws. 

Vul het formulier in op onze website!

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

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl

Schippersjargon

Activiteiten vervolgActiviteiten 2015

De bun
Een botter heeft vier grote ruimen, die in het middenschip onder
de waterlijn zijn geplaatst.
Koperen platen met gaatjes erin, die onder de waterlijn aan de huid
zijn bevestigd, zorgen ervoor dat het water vrij in en uit kan stromen.
Aan de bovenkant is de bun afgesloten door een deken.
Dit was tevens de werkvloer voor de bemanning.
Op het dek zijn de ruimen bereikbaar via een houten bekisting,
de trog, die midden op het dek is geplaatst.
De bun is in vier ruimen verdeeld door tussenschotten en wordt aan
de voor- en achterkant begrensd door het voorhoofdschot en het
achterhoofdschot.
De gevangen vis werd via de trog in de ruimen gelaten en kon zo
enkele dagen goed blijven.
 

Jan Haring race 
Zaterdag en Zondag 4/5 juli

Vakantietocht ?
juli/augustus

Sail Amsterdam
Woensdag 19 t/m Zondag 23 aug.

Met de VD84 op de Zaan 
Maand. 24 aug. t/m Donderd. 3 sept.

Spakenburger visserijdag
Zaterdag 5 september

Kermis visbakken Volendam
Zondag 6 september

Monumentenweekend
Zaterdag en Zondag 12/13 sept.

Elburger Botterdagen
Vrijdag en Zaterdag 11/12 sept.

NK Zeilende Visserij
Vrijdag en Zaterdag 9/10 oktober

Bontekoerace/
Muiderhardzeildagen
Zaterdag en Zondag 24/25 oktober

NL Doet vrijwilligersdag  
Zaterdag 21 maart

Vlootdag Monnickendam
Zondag 5 april ?

Pieperrace
Zaterdag en Zondag 11/12 april

Kenterschootrace
Zaterdag en Zondag 9/10 mei

Butter en Eek race
Vrijdag 22 mei

Zomerreunie Botterbehoud
begin juni

Schokland evenement ?
Zaterdag en Zondag 13/14 juni

Ansjooprace Urk ?
Zaterdag 20 juni

Kuilstrijd Volendam
Vrijdag en Zaterdag 26/27 juni ?

Volendammer Dag
Zondag 28 juni

Gehandicapten varen
Maandag 29 juni

De Waddenzeetocht in kaart gebracht.

De route:

Gestart werd in Volendam, waarna er
tien havens zijn aangedaan, met als
eindpunt weer de haven van Volendam.

 Na Volendam Enkhuizen,
Den Oever, Oudeschild, West Terschelling,
Harlingen, West Terschelling, Makkum,
Stavoren, Den Oever, Breehorn waar werd
drooggevallen, Den Oever, Medemblik,
Enkhuizen, Urk, Enkhuizen, Volendam.
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