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Van de redactie:
 De zomer is alweer lekker op dreef en er is
menig tochtje gevaren. Er zijn al mooie
woensdagavonden geweest met een lekker
windje.
Met de Pieperrace werd de spits afgebeten en
vervolgens zijn de Kenterschootrace en de
Butter en Eekrace gevaren. Over de Pieper-
race een verslag in deze uitgave.
Voor de eerste keer werden in Medemblik
visserijdagen gehouden en ook daar zijn we
heen geweest. Verderop kunnen jullie lezen
hoe het er daar aan toe ging.
Ook zijn er in de maand mei weer twee boten
op de helling geweest. Het waren de VD172
en de VD84. De VD241 wordt af en toe even
bij de werf gelegd voor kleine reparaties. 
De VD17 ligt nog steeds op het droge en hoe
hard daaraan gewerkt wordt, kunnen jullie
lezen in het verslag van Dirk Appel. 
 Al heel wat jaren wordt er iedere dinsdag
gevaren met de groepen 8 van de basisscholen
te Volendam. Op maandag 8 juni viel deze
eer ook te beurt aan de Botter in Edam.
De Botter is een school voor speciaal onderwijs
en al heel lang gevestigd in Edam. Helaas is
dit het laatste jaar. Zij houdt op te bestaan
en als passend afscheid werd voor de hele 
school een bottertocht georganiseerd.
Verdeeld in 4 groepen mochten de kinderen
een tochtje maken onder leiding van de
schippers Aad en Dirk A. Laaiend enthousiast
waren ze en toen de bun openging en ze het
water in de boot zagen staan, begonnen
sommige leerlingen spontaan te hozen.

Het helpen hijsen van de

fok was ook even een

klusje! Van Aad mochten

ze ook zwaardvechten.

Het is één groepje

jongens gelukt om samen

het zwaard op te trekken.

Een andere gebeurtenis van betekenis is
dat we sinds 27 april een echte ridder bij de
vereniging hebben.
In vroeger tijden kwamen zulke lieden te 
paard, tegenwoordig komen ze met een 
ouwe schuit.

Aan het roer onze penningmeester,
Hein Molenaar, onderscheiden in de
Orde van Oranje Nassau.

Behalve het schip besturen, werft onze ridder
ook nieuwe sponsors. Die krijgen dan een
prachtig certificaat en mogen genieten van
een mooie zeiltocht.

Wij wensen alle leden en lezers een goede
zomer, een fijne vakantie en veel zeilplezier.
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Hier volgt het verhaal van Klein Jan 

in hart en nieren een visserman.

Margina

Zonder motor aan boord waren er vier ruimen op een
schip. De vis die gevangen werd, werd meteen 
gesorteerd. Met een maatbak van 28 cm werd de aal
stuk voor stuk gemeten. Ook al was een vis 1 mm
te klein, dan moest die meteen weer overboord.
Er stond een flinke boete op het verkopen van 
ondermaatse vis.

Toch kwam er nog wel wat ondermaatse vis mee aan wal
en daar profiteerde de familie dan weer van. Zij stond
aan de wal te wachten om die lekkere, dunne aaltjes
mee naar huis te kunnen nemen. 
En alom bekend: De IJsselmeeraal was de lekkerste!

Als er geen wind was, ging het anker uit en het net het
water in.
Ook `s nachts werd er op zee gewoon doorgewerkt.
In het donker moest er licht worden gevoerd voor
tegemoet komende schepen. 
Er werd een olielamp, een flambouw, aan een haak
aan de voorsteven gehangen. 
Ook in het vooronder hing een flambouw.
Verder was er geen licht.

Deze flambouw

staat in het huis van Jan.

Het is een originele, 

ondanks het plantje

dat erin staat.

Jan en zijn vrouw

hebben hem gekregen

van lieve mensen

als herinnering.

Jan en zijn broers waren met z’n drieën. Om beurten
konden ze twee uur slapen: Eén man hield de wacht.
Samen haalden ze het net binnen.
Al het hijswerk deden ze ook met z’n drieën of alleen.

Behalve met een kuil werd er ook gevist met hoekwand.
Een hoekwand is een lange lijn van ong 5 à 600 meter,
met om de 3 meter een haak met een zijlijn.
Overdag werden op zo’n 5 à 6 plekken lijnen neergelaten.
De boot voer langzaam vooruit tot de hele lijn in het
water lag. Aan de zijnlijnen zaten ong 200 haakjes per
lijn. Aan de haken ging spiering.
Aan iedere lijn zat een stok met een vlaggetje met een
nummer erop.
`s Nachts werden de lijnen weer opgehaald.
De vis ging eraf en het net werd in de pekel gedaan.

In de winter werd het hoekwand gerepareerd en 
vervolgens op zolder bewaard. Eerst moest het echter
schoongemaakt worden. 
Dit spleten of ontdossen was een heel karwei.
Meestal was daar een vast iemand voor, die dan werd
betaald met ondermaatse aal.

Ook het zeil ging er `s winters af en werd op zolder 
bewaard. Voor het de zolder opging, moest het eerst
worden getaand. Het tanen gebeurde wekelijks 
en ook daar was een vast iemand voor in dienst.
Tanen was geen prettig werk, vanwege de teerdampen
die vrijkwamen.
Ook de netten moesten de taanketel in en gerepareerd.

Het vlaggetje moest ook uit de mast. Dat deden Jan en
zijn broers zelf en ook voor andere schippers.
Met een stoeltje werd er iemand omhoog gehesen om 
bij de vlag te kunnen komen.

Ieder jaar moest het schip de helling op. Dit gebeurde
in de Zuiderhaven. De werf lag op de plek waar nu
restaurant „de Oude Helling“ is. Het witte gebouwtje
daarachter was de oude werkplaats.
De eigenaar van de werf in die tijd was Spaander.
De hellingbaas vernieuwde de planken en bewerkte de
rotte plekken en deed het breeuwwerk.
Hier stond ook de taanketel op het vuur.

In november werd er gestopt met vissen. 
Alle vissers gingen werken aan de wal.
In Volendam was er voldoende werk bij ENKEV.
Jan heeft nog autokussens gemaakt van plastic.
De fabrieken waren blij met de vissers, want zij misten
juist in de zomer hun arbeidskrachten.
Als de vissers op zee waren, lag het economisch leven
plat in Volendam.

Hier eindigt het verhaal van Klein Jan. Het was bijzonder
prettig om naar zijn verhaal te luisteren.

 

Met dank aan Klein Jan Plat, Jaap Plat en het
Volendams Museum.

Vervolg



In gesprek met ....... Dirk Appel
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.

Omdat hij tijd genoeg heeft kan hij vooral door de weeks
veel varen met verhuurtjes. Hij vaart dan vooral veel met
Aad, van wie hij dan ook het meeste geleerd heeft.
In het begin ging hij als extra bemanning mee tijdens
verhuurtjes en daarna heeft hij drie jaar gevaren als maat. 
Vervolgens als schipper in opleiding en inmiddels is hij
een jaar schipper.
Hoe is Dirk bij deze vereniging terecht gekomen?
In het Noordhollands Dagblad stond eens een interview
met Hein over de vereniging, waarin vermeld werd, dat
de vereniging altijd nog vrijwilligers kon gebruiken.
Dirk stuurde een mailtje naar Hein, waarop hij werd
uitgenodigd eens langs te komen op een zaterdag. 
Na een kopje koffie en een rondleiding bij de vier boten
is hij nooit meer weggegaan.
Het leukste bij de vereniging is het varen met de kwakken,
maar het onderhoud is ook leuk en ze hebben een gezellige
ploeg waarbij veel gelachen wordt.
Op de vraag of hij iets zou willen veranderen, antwoordt
Dirk dat hij niets wil veranderen. Het is een club van
vrijwilligers, ieder met zijn eigenaardigheden. Dat er af en
toe eens een dondertje valt is helemaal niet erg, als je er
later maar weer om kunt lachen.
Dirk noemt zich een manusje van alles. Hij is walschipper
van de 17, samen met Henk de Boer: Dirk heeft de 
meeste tijd en Henk weet er het meeste van.
Een goede combinatie dus.
Heeft Dirk nog tijd voor andere hobbies? 
Jazeker: Hij is al 38 jaar lid van de tennisvereniging op
Marken. Is daar ook 12 jaar voorzitter van geweest.
In die periode is het clubgebouw gebouwd en sindsdien
is hij verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.
Af en toe gaat hij ook lekker op vakantie. Hij heeft er  
geen behoefte meer aan om heel lang achter elkaar weg
te zijn. Het liefst gaat hij in oktober of november naar de
zon, omdat hij dat deprimerende rotmaanden vindt!

Tot slot vroeg ik naar een leuke anekdote of een grote
blunder. Hele grote blunders heeft Dirk, denkt hij, (nog)
niet gemaakt, maar natuurlijk wel fouten tijdens het
opleidingstraject.
Dirk geeft vaak aan toeristen die meevaren een rond-
leiding  op Marken, wat één groot museum is.
Op een dag kwam er een groep Zwitsers langs.
Zij waren aan het toeren door Europa met oude sport-
auto’s, Morgans. Nadat ze gelezen hadden dat er met
botters gevaren kon worden, kwamen ze met de bus naar
Volendam (om de open sportautootjes droog in de garage
te laten staan). Ze hadden twee boten gehuurd en hebben
de hele dag regen gehad, maar ze lieten hun humeur
daar absoluut niet door verpesten.
Ze dronken aan boord alle schipperbitters op, hebben in
de stromende regen Marken bezocht, geluncht bij café
de Visser en zijn uiteindelijk afgeleverd bij Smit Bokkum.
De botterbemanning dronk daar samen met hen nog een 
afscheidsborrel. Het waren super enthousiaste mensen,
die alles prachtig vonden en zich niet lieten 
tegenhouden door de Hollandse regen.
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Dirk Appel is geboren en getogen op Marken.
Hij geniet al zes jaar van zijn pensioen en heeft een
heleboel tijd om lekker te klussen en te varen bij onze
vereniging.
Toen Dirk een betaalde baan had, was hij boordwerk-
tuigkundige bij de KLM. Tijdens het werk zat hij,
samen met twee vliegers in de cockpit.
De eerste vijf jaar van zijn carriere vloog hij op een
DC8 en de laatste 24 jaar op een Boeiing 747. 
Zo heeft hij heel wat van de wereld gezien.
Soms was hij drie weken van huis, bv naar het Verre
Oosten. Deze bestemming was zijn favoriet door het
heerlijke klimaat en het lekkere eten. De reis ging dan
via Dubai naar Bangkok, het basisstation van de KLM
in het Verre Oosten. Vanuit Bangkok werd er dan op
en neer gevlogen naar Hongkong, Taiwan of Manila.
Een bemanning was daarmee tien dagen onderweg.
Ook werd op deze manier naar Zuid-Amerika gevlogen,
waarbij Rio het basisstation was. Van daaruit werd er in
de nacht via Montevideo en Buenos Aires naar Santiago
gevlogen, waar ze dan vijf dagen bleven.
Apart was dat het daar winter was en de bemanning in de
Andes kon skiën, terwijl het in Nederland zomer was.
Naar de bestemming Noord-Amerika waren de reizen
altijd kort. Een dag heen en na 24 uur weer terug.
Het meest zware van dit werk was het slechte slapen
door het constant leven in een Jet Leg.
Helaas werden de vliegtuigen gemoderniseerd, dus
werden de boordwerktuigkundigen overbodig.
Dirk, die toen 55 jaar was, kon er één jaartje eerder uit.
Normaal ging het vliegend personeel met 56 jaar met
pensioen.

Dirk heeft ooit HTS werktuigbouwkunde gestudeerd,
nu doet hij aan houtbewerking.
In de winter werkt  hij woensdag overdag mee op de werf
aan de VD17. Hij vindt het heel leerzaam.
Hoe meer je doet, des te meer leer je.
Er is inmiddels een vast ploegje klussers ontstaan, die
hard werken om van de 17 weer een varend schip te
maken. Zaterdags is Dirk ook op de werf te vinden of
bij de loods, waar hij dan meewerkt aan de andere boten.
In de zomer is Dirk veel op het water te vinden.

Margina Verniers
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Mast en kluiverboom 
stonden als een pijl en boog
en het schip stoof er vandoor.
7, 7,5 tot 8.1 knoop!
Met een flinke hekgolf
erachter. 
We liepen dan ook vlot in
op de snelle botters.

Het eerste stuk van het kruisrak ging ook fantastisch:
zelden hebben we met de VD172 zo goed en hoog aan
de wind gevaren, harder en hoger dan het hele veld.
Echt genieten, ondanks het vieze en koude weer.
Maar toen moesten we door de wind.... Nadat de fok
over was, veranderde de fokkeschoot in een woest om
zich heenslaande spaghetti van touw. Bloedlink!
Gelukkig wisten we het zonder schade op te lossen,
maar dit duurde wel een minuut of tien.
 

Ook in de Gouwzee gaf de verder aangewakkerde wind
nog de nodige problemen. Niettemin was het een goede
wedstrijd.
Na de finish van de botters ging het steeds harder waaien.
De grotere schepen kregen het dan ook zwaar te verduren.

En de botterlui waren er niet rouwig om dat ze heelhuids
voor de wal lagen....

Door het slechte weer was de sfeer op de Dijk ver te
zoeken, maar des te gezelliger was het op de VD241.
Onder een kluiver als tent en met de nieuwe barbecue aan
hadden we ons eigen feestje.

Op zondag was het weer vriendelijker: Een zonnetje, iets
warmer, maar nog steeds windkracht 5-6 uit zuidwest.
De wedstrijd was nogal bijzonder: Op het -ruimwindse-
rak ging het voltallige veld helemaal verkeerd, 
richting Warder i.p.v. de Appelhoek. Dit, terwijl Joep
Steur het op het palaver keurig had verteld.
Aan boord van de VD172 hadden we direct door dat er
iets mis ging, maar uit tactische overwegingen gingen
we toch achter de rest aan. Ongeveer halverwege Warder
gingen we als eerste schip voor de wind naar de boven-
boei, gevolgd door het hele veld.
De koplopers waren zo ver weg dat ze zelfs overstag
moesten om weer op koers te raken. Hoewel de kwakken
veel voordeel hadden van deze navigatiefout van de
Spakenburgers, moesten we het in het lange kruisrak
toch afleggen. De WON119 was zondag oppermachtig
en wist hiermee ook de eerste prijs bij de visserij te
bemachtigen.

Zondag na de wedstrijd was het een echt Pieperfeestje.
Een voorjaarszonnetje en een Dijk vol toeschouwers
van het zeilspektakel voor de haven.
In de einduitslag is de VD172 mooi vijfde geworden, net
achter de BU20. Hoewel de uitslag van de andere 
kwakken (8e en 9e) misschien tegenvalt, moeten we
hierbij bedenken dat aan de Pieperrace alleen de aller-
snelste botters meedoen en dat de verschillen klein waren.
De kwakken hebben alledrie gewoon goed gevaren.
En - veel belangrijker bij de Pieperrace - het was
topgezellig aan boord!

Als laatste grote dank aan de organisatoren van de
Pieperrace. Het was weer prima geregeld, van de
ligplaatsen tot en met de wedstrijd en de prijsuitreiking.

 Carlo de Boer
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De Pieperrace, Volendammer zeilspektakel van allure  

De 31e Pieperrace maakte haar motto „zeilspektakel
van allure“ dit jaar meer dan waar. Wat een prachtig
zeilweer was het!
Op zaterdag een dikke windkracht 6 met flinke buien
en op zondag iets minder wind, maar nog steeds mooi
kwakkenweer. En met een zonnetje.
Zelf was ik aan boord van de VD172, op zaterdag  
schipper en op zondag co-schipper met Dirk de Waart. 
Het wedstrijdveld voor botters was dit jaar goed gevuld
met onder meer de BU20, BU65, WON119, BU59,
AM1, HN11 en natuurlijk drie kwakken.
Op zaterdag begon de wedstrijd vrij kalm. 
De baan was vrij eenvoudig: halve wind, ruime wind en
een lang kruisrak terug naar Volendam.
De VD172 liep prachtig, met de kluiver voor wat extra
snelheid. Na de eerste boei, een gijpboei, begon het
feest pas echt. Opeens wakkerde de wind aan tot een
dikke vijf.
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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: 
volendammerkwakken@hotmail.com

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

volendammerkwakkenvloot@gmail.com

Of bel: 06 22 695 733

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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De Lotgevallen van een Kwak op het droge.

VD17

Vul het formulier in op onze website!
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Dirk Appel

In het vorige verslag over de voortgang van de restauratie
van de VD17, schreef ik dat er op de vraag wanneer de
VD17 weer in de vaart zou komen, nog geen zinnig
antwoord te geven was. Nu we een jaar verder zijn,
is het antwoord op die vraag nog steeds hetzelfde.
Alhoewel er het hele jaar is doorgewerkt aan vooral de
buitenkant van de boot, is het einde nog niet in zicht.

Deze winter is de helft van het berghout aan bakboord
vervangen. Met de voorgezaagde mallen zijn we 
hiervoor eerst naar de houthandel in Harlingen getogen,
zodat de benodigde vorm daar ruwweg uitgezaagd kon
worden. 
Met het precies pasmaken zijn we vervolgens nog wel
even bezig geweest, maar nu zit het ook pas als een
mierenlulletje in een mieren....

Ook hebben we deze winter aan de stuurboord-
achterzijde kimgang (een huidplank) moeten verwijderen,
omdat die in dermate slechte staat verkeerde dat hij aan
twee kanten niet meer dicht te breeuwen was.
Nadat deze gang verwijderd was, bleken ook een aantal
spanten waaraan hij bevestigd was, over hun hoogte-
punt heen te zijn.
Deze spanten zijn inmiddels vervangen en eind mei
denken we de kimgang op zijn plaats te hebben, zodat
Freek hem dicht kan breeuwen.
Ook dit is weer een klus die je makkelijker zegt dan 
uitvoert. Het schaaldeel waar de kimgang uitgehaald
moet worden, ligt al drie maanden in het water en moet
met branders in de juiste vorm worden gebogen.

Eigenlijk kan ik ook niet een weekje op vakantie.

Toen ik in februari even een weekje weg was, vond men

dat de trog, het bovenste deel van de bun, toch ook in

slechte staat verkeerde. Deze was er dus ook meteen

maar uitgesloopt.

Na de kimgang is dit weer het volgende project voor de

zomer.

Inmiddels zijn we met de overloop van de grootschoot

begonnen. Deze moest, met de kettingzaag,  uit een

stuk hout van 200 kg. gehaald worden.

Ook een klusje waar alleen al vier man voor nodig was

om hem op schragen te leggen.

Inmiddels is het stuk hout teruggebracht naar ca. 100 kg.

en al weer iets makkelijker te hanteren.

Concluderend kan ik melden dat er nog werk zat is.

We gaan echter gestaag door en eens zal de VD17 weer

zeilend de horizon verfraaien.

                                                          

Een deel van het klus-team aan het werk.



pagina 6

Zuiderzee Visserijdag Medemblik 

Op 18 april van dit jaar organiseerde de Stichting West-
friese (H)eerlijke Ambachten, de SWHA, voor de eerste
keer de Zuiderzee Visserijdag te Medemblik.
Het evenement zou duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Omdat het best wel een stukje zeilen is naar Medemblik
werd  besloten om vrijdagochtend, 17 april om 9.00 uur
te vertrekken vanuit Volendam.
Met een pittige wind uit het noorden en een 9-koppige
bemanning, vertrok de VD172 richting Lelystad, om
vervolgens Hoorn aan te houden.
’s Middags konden we door de sluis bij Enkhuizen, om
daarna met behulp van de motor door te zeilen naar
Medemblik, waar we aan het eind van de middag 
aankwamen.
We kregen een ligplaats aan de kade van de Oosterhaven,
schuin tegenover kasteel Radboud. 

Het ontvangstcommité stond al klaar en de verwelkoming
was allervriendelijkst. Ze hadden ons al zien aankomen op
het IJsselmeer en vonden dat een prachtig gezicht. 
Na de inschrijving bij Stichting Keet konden we gaan eten
bij Jack Brakeboer in „t Swarte Woifke“.
Het eerste wat opviel toen we binnenkwamen, was de 
heerlijke warmte, want ondanks de zon die die dag steeds
vaker tevoorschijn kwam, was het een frisse dag geweest.
Het werd er gezellig druk en al snel kregen we borden
pasta met een heerlijk gevulde saus. Aangeboden door de
eigenaar, drankjes voor eigen rekening.
We zijn vermaakt door Henk Hortensius, die met zijn 
MD3 ook in de haven lag. Hij liet ons zien hoe je met een
boetnaald netten kon breien en deed goocheltrucs met een
touwtje. Het heeft de dames wat gepuzzel gekost om zo’n
trucje door te krijgen en Ike gaf zich volledig over aan het
onder de knie krijgen van het netten breien.
Terug aan boord werd de kachel flink opgestookt door
Dennis, die onderweg al een voorraadje hout had gehakt,
daarbij geholpen door Jacco.

Ike
en

Henk
aan
het

breien

Ondertussen namen we afscheid van een drietal mensen
die opgehaald werden en weer op huis aangingen.
Voor we ons echter rustig konden overgeven aan de 
warmte die de kachel verspreidde, moest er nog creatief
worden ingegrepen. Na veel gezoek en getelefoneer bleek
de kachelpijp niet aan boord te zijn! De vlammetjes 
vlogen zo het dek op. Aan de kant stonden mensen van de
organisatie zich al zorgen te maken over brand, want dat
wilden ze niet!
Een ijzeren vergiet bracht uitkomst. Het werd op het dek
over het brandgat gezet, waardoor de rook naar buiten
kon en de vlammetjes binnen bleven.
Toen later iedereen zijn slaapplek had opgezocht kon de
kachel langzaam uitgaan.
De volgende ochtend bleek het zonder die brandende
kachel toch wel erg koud te zijn. Vijf personen hadden
het ’s nachts ook koud gehad, de zesde had nergens last
van en had ook heerlijk geslapen. Zodra Dennis zijn bed
uit was stookte hij de kachel flink op, waarna het hele
vooronder binnen de kortste keren blauw stond van de 
rook. De wind blies de rook vanuit het vergiet zo de boot
weer in door het enig kiertje dat open stond.
Nadat iedereen zich weer een beetje opgeknapt had,
konden we bij Jack gaan ontbijten. Daar stond een tafel
rijkelijk gevuld met broodjes, beleg, eieren en sapjes.
Koffie konden we zelf tappen. Gastvrijheid alom.
Terug aan boord werd er nog een fuik gehesen, flyers
gevouwen en een reclamebord op de wal gezet.
Toen konden we mooi gaan liggen wezen.

Langs de kade werden wat kraampjes opgebouwd en er
kwam een shanti-koor zingen. Het bezoekersaantal viel
een beetje tegen, evenals het aantal deelnemende boten.
Welgeteld lager 6 of 8 (daarover zijn de meningen 
verdeeld). Waarschijnlijk heeft de organisatie aan dit
evenement weinig ruchtbaarheid gegeven. Jammer voor
hun, want wij vonden het een geslaagde onderneming en
voor herhaling vatbaar. 
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De Sponsor

Sponsoren zijn belangrijk
voor onze vereniging.

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

Van der Valk
Feitsma Verhagen

De afgelopen periode mochten wij weer twee enthousiaste
sponsors verwelkomen. Notariskantoor Feitsma/Verhagen
als bronzen sponsor en van der Valk Hotel Volendam
zelfs als gouden sponsor. 
Om het geheugen even op te frissen: De bronzen sponsor
„koopt“ een dagdeel varen per jaar voor € 375,--
en de gouden sponsor een dag varen met twee kwakken
voor € 1.500,-- per jaar.
Op die manier is de vereniging verzekerd van een stukje
gegarandeerd inkomen en kunnen er verplichtingen
voor de kostbare restauraties en reparaties worden
aangegaan.

Op de foto de heer Jan Broeks, die het bijbehorende
certificaat in ontvangst neemt van Hein Molenaar

en de notarissen Feitsma en Verhagen in hun kantoor voor,
heel toepasselijk, een mooie foto van de haven in
Volendam.

Vanaf deze plaats hulde voor deze nieuwe sponsors.

Heeft u ook interesse in sponsoring of wilt u meer weten 
over fiscaal aftrekbare periodieke schenkingen?
Mail dan even naar volendammerkwakken@hotmail.com
en onze penningmeester neemt z.s.m. contact met u op.

Hein Molenaar

Jacco, ons jongste bemanningslid kreeg van de SWHA
een echte spijbelvergunning. Leuk om op school te laten
zien. Ook won hij bij een verloting tijdens het ontbijt een
mooie donkerblauwe schipperstrui. Precies op maat!
Er kwam nog een filmploeg langs van de Westfriesland
Omroep. Toevallig troffen ze Ike aan die weer lekker aan
het breien was. Hun uitzending is te bekijken op internet.

Nadat we ’s middags van Ikes kookkunst hadden genoten, 
een enorme afwas hadden weggewerkt en alles wat niet
zeilwaardig was weer was opgeruimd, konden we om 
half vijf Medemblik verlaten en koers zetten naar 
Enkhuizen. Het Zuiderzeemuseum stond in de planning,
maar door de nog steeds waaiende noorderwind zouden
we in één keer door kunnen varen naar Volendam.
De verwachting was dat de wind de volgende dag stil zou
vallen. Na een discussie hierover en een stemming van
ong. drie tegen drie, besloot de kapitein door te varen
naar Volendam.
Nadat we bij de ondergaande zon nog soep van Dennis en
gebakken eieren hadden gegeten, kwamen we om half elf
in de thuishaven aan.
Het was een leuk weekend en dat Zuiderzeemuseum
houden we nog tegoed!
                                                       Margina Verniers

Kijk op internet voor een leuke
impressie van de visserijdag,

gefilmd door Westfriesland TV



 
 
nummer van Botternuuws. 

Vul het formulier in op onze website!
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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 2015

Tanen gebeurde vroeger wekelijks na de vangst.
Er stond een grote ketel gevuld met (sloot)water op het vuur, dat goed
werd opgestookt. Aan het water werd fijngehakte schors van eiken
palen toegevoegd. Later werd dit cachou, een looistofhoudend extract
uit de bast, het hout of de vrucht van de Acaciaplant. Dit zat verpakt
in kisten, soms met de bladeren er nog omheen.
Het mengsel moest eerst goed koken en was heel geschikt om netten,
touwen en zeilen duurzamer te maken.
Voordat de netten en zeilen in de ketel konden worden gedompeld,
moesten de eiken schillen er weer uit worden gevist.
Het verkleurde water gaf aan de zeilen hun karakteristieke roodbruine
kleur.
 

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

Kuilstrijd Volendam
Vrijdag en Zaterdag 26/27 juni ?

Volendammer Dag
Zondag 28 juni

Gehandicapten varen
Maandag 29 juni

Ansjooprace Urk
Zaterdag 20 juni

Het tanen

Pieperrace spektakel
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