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Verder in dit nummer:
 Nu de zomer ten einde is en de laatste tochten

gevaren worden, een Botternuuws met zomerse
terugblik. Het hoogtepunt is misschien wel
Sail geweest. Met alle varende kwakken naar
Amsterdam. De verhalen hierover bewaren we
voor de winterkrant; die houden jullie tegoed.

Ons kwakken avontuur is ooit begonnen met
Sail, vijf jaar geleden. Wij werden uitgenodigd
om mee te varen met de VD 172, vanaf 
Beverwijk naar Amsterdam. Het was de aller-
eerste keer dat we aan boord van een kwak
waren. Een geweldige ervaring. Ron heeft
er destijds een prachtige film over gemaakt.
Ook mochten we mee terug varen over het
IJsselmeer naar Volendam. Onze eerste zeil-
ervaring op een kwak. Geweldig!
Dit wilden we vaker meemaken en het jaar
erop zijn we lid geworden, tijdens de eerste
gezamenlijke vergadering van de vereniging
nieuwe stijl.
Ik vond het dan ook heel toepasselijk om 
degene die ons uitnodigde om met Sail mee te
varen te interviewen voor de rubriek
„In gesprek met...“ 
 
In juni is de Kuilstrijd geweest. Er werd 
gevaren met de VD 172 en de VD 84. Het was 
een warme zomeravond met, helaas, weinig
wind. Laat in de middag werd er uitgevaren,
maar tussen 18.00 uur en 21.00 uur was er zelfs
totale windstilte. De schepen konden vol 
getuigd (met kluiver en bezaan) naast elkaar
afmeren terwijl één van de botters nog een net
overboord had staan. Later op de avond kwam
er gelukkig nog een klein briesje, waardoor er
toch wat gevist kon worden. Door de zwakke
wind waren de afstanden klein en de vangsten
als gevolg daarvan zeer gering.

Terugkijkend toch een mooie visserij nacht
zonder schade aan netten.
Tijdens de Volendammer kermis, begin 
september, werd er op zondag vis gebakken op
de 172. Er was vis in overvloed, gesponsord
door onze eigen vissponsor Jos Sondag.
Het was redelijk mooi weer, een beetje fris,
met later een regenbuitje. Aangezien de vis op
de bun werd gebakken, moest er even een zeil
worden gespannen. Toen het  droog werd, kon
 het zeil weer weg. Daarna kwam er nieuwe
regen, maar gelukkig was het bakken voorbij 
en kon de gezelligheid in het vooronder worden
voortgezet.

Op maandag 14 september ging de VD 241
naar Edam voor de jaarlijkse hellingbeurt.
Het schip zag er schoon uit, zo goed als geen
schelpenaangroei en de vorig jaar aangebrachte
wiebertjes boven de waterlijn zagen er goed uit.
Uit de bun kwam maar een halve kuip aan 
modder. Omdat er die eerste dag een flinke
ploeg vrijwilligers aanwezig was, is er die dag
al veel werk verzet. Het leek er dan ook op dat
het schip aan het eind van de week wel weer 
te water zou kunnen. 
Dat viel echter flink tegen.
Toen er even flink gekrabd werd aan de onder-
watergangen, kwamen er een flink aantal
slechte plekken te voorschijn. Het bleek dat er
een paar hele slechte stukken hout waren 
gebruikt voor de gangen van de 241.
Een aantal problemen zijn opgelost door er
nieuwe stukken in te zetten, maar bij andere
plekken was dat niet meer mogelijk, zodat
helaas besloten moest worden om deze plekken
met blik te bekleden.

 
Dit bleek een hele grote klus, die gelukkig door
een grote opkomst op zaterdag, geklaard kon
worden. Hierna kon het schilderwerk op 
maandag en dinsdag worden afgemaakt, zodat
het schip op woensdag weer naar Volendam
gevaren kon worden.
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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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Voor de derde keer is dit jaar de Butter & Eek race voor
botters gehouden.
Bij de Butter & Eek race varen bedrijven met relaties
en/of werknemers op een botter een wedstrijd vanuit
Volendam. Het evenement wordt door de Vereniging
Behoud de Volendammer Botters georganiseerd.
Hoewel het doel vooral is om met zijn allen een gezellige
dag te hebben, wordt er onvermijdelijk ook fanatiek
gevaren. Iedereen wil tenslotte winnen!

Op Vrijdag 22 mei j.l. begon een prachtige zeildag met
een goed ontbijt bij Lotje aan de Haven, op de dijk in
Volendam. 
Iedereen had er zin in: Zowel de mensen van de deel-
nemende bedrijven als de bemanning van de schepen.
Na het ontbijt was er voor de schippers in de oude 
visafslag uitleg over de wedstrijdbaan door de wedstrijd-
commissie. Om de snelheidsverschillen tussen de
schepen te compenseren, was de commissie vrij creatief
geweest: Voor drie categorieën botters waren er even-
zovele baanvariaties gemaakt.
Dit pakte uiteindelijk goed uit, want bij de finish bleken
de verschillen niet groot te zijn.

In de wedstrijd ging de VD 172 met Habbeké Shipyards
aan boord er als een speer vandoor.
Alle mogelijke zeilen werden vliegensvlug gezet.
Maar Molenaar & Zwarthoed op de GT 13 en Piet Butter
op de VD 84 konden redelijk in het spoor blijven.
Toch leek het een uitgemaakte zaak dat de Habbekéers
op de VD 172 gingen winnen, totdat Edam in het vizier
kwam. Daar werd bliksemsnel geanticipeerd op een
windschifting. Maar helaas bleek dat een ongunstige slag.

In het zicht van de finish, op de altijd verraderlijke
Gouwzee, ging Molenaar & Zwarthoed er op de GT 13
alsnog met de winst vandoor.
En tot overmaat wist de VD 84 ook nog voor de VD 172
te kruipen. 
Vanaf het finish schip was het geweldig om te zien hoe
schipper Roy Dixon luid zingend de lijn passeerde.
Een prachtige overwinning!

Na de strijd was het goed toeven in het zonnetje  op de
botter in de haven en later bij het schippersbuffet in
Grand Café De Dijk. Dit eten was trouwens voortreffelijk
geregeld door De Dijk. Grote complimenten hiervoor!

Carlo de Boer
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de Butter & Eek race 

De derde Butter & Eek race kende
verrassende winnaars

Uitslag Butter & Eek race 2015

1  Molenaar & Zwarthoed               

2  Piet Butter Installatie Techniek   

3  Habbeké Shipyards                     

4  NBC van Roemburg & Partners

5  Smit Elektra                                

6  Mercuur Bouw                            

7  „RBS“                                         

8  Grand Café de Molen                  

-  GT 13

-  VD 84

-  VD 172

-  BU 89

-  BU 20

-  WON 119

-  VD 241

-  VN 4 

Onze grote dank gaat uit naar Lotje aan de Haven 
en Grand Café De Dijk voor het regelen van het ontbijt
en het schippersbuffet.
En natuurlijk heel veel dank aan de deelnemende
bedrijven. Zonder jullie kan het evenement niet
plaatsvinden!

Volgend jaar wordt de Butter & Eek race wederom
gevaren op de vrijdag voor Pinksteren, op 13 mei 2016.
Dus zet hem alvast in je agenda!

Tot volgend jaar.

De GT 13 bij de start.



In gesprek met ....... Ben Segaar
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.
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Op een mooie zomeravond reden we naar Warder, waar
Ben Segaar woont. Na een rondje door de tuin, waar o.a.
biologisch dynamische groenten worden verbouwd door
zijn vrouw Joke, gaan we zitten rond de tuintafel.
Het uitzicht geeft een mooi doorkijkje over de Zeevang.
Geflankeerd door hond Teye en nog even kritisch
bekeken door zoon Ynse beginnen we ons gesprek.
Afkomstig uit Amsterdam heeft Ben jaren geleden dit huis
gekocht en grondig verbouwd.
Zijn drie kinderen, allemaal min of meer de deur uit, zijn
hier opgegroeid.
Zelf werkt hij al heel wat jaren in Volendam, als manueel
therapeut. Onlangs heeft hij hiervoor zijn Master gehaald.

Ben is al heel lang geïnteresseerd in schepen. Zijn vader
kocht een 16m² toen hij vier jaar oud was en ontwierp
een eigen zeilbootje. Vanaf zijn twaalfde heeft hij gevaren
op alles wat zwaarden heeft, zoals klippers, tjalken
en botters.
Als tiener ging hij meedoen met zeilzwerfkampen in
Friesland en met zijn achttiende werd hij tjalkschipper
op de Gudsenkop, een klein tjalkje met een bolle stal,
waarmee de zeilzwerfkampen werden gehouden.
Ook Joke ging naar deze zeilkampen, waar zij voor de
groepen kookte. Zo hebben zij elkaar ontmoet.

Behalve een passie voor boten en zeilen heeft Ben nog
andere hobbies. Hij schaatst en doet aan marathon rijden.
Ook vindt hij het leuk om dingen te ontwerpen en te
maken. Zoals de tuintafel waar we aan zaten: Het onder-
stel van een enorme naaimachine met daarop een zinken
blad. Heel duurzaam.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat hij werktuig-
bouwkundige zou worden, maar omdat hij dit niet zijn
hele werkzame leven wilde doen, is hij overgestapt naar
de gezondheidszorg.  

Hoe is Ben bij de botters terecht gekomen?
Door zijn interesse in schepen was hij geabonneerd op
het blad Botterbehoud. Dit blad legde hij ook neer in de
wachtkamer van zijn praktijk in Volendam. Op een dag
kwam daar een patiënt langs, die zelf veel ijzerwerk had
gedaan bij de restauratie van de VD 172. Door het blad
kwamen de schepen ter sprake.

Deze patiënt wilde heel graag nog eens varen op een kwak
maar durfde dat niet zo goed aan. Hij vroeg zijn fysio-
therapeut om mee te gaan als begeleider en zo kwam Ben
in contact met de kwakken.
Door Wijnand Veerman werd hem gevraagd om mee te
helpen met klussen aan de VD 241, toen nog de VD 5.
Deze lag in Spakenburg op de helling en iedere zaterdag-
ochtend ging er een groepje klussers heen. Tijdens het
middaguur werden er steevast schollen gebakken op de
werf. Zoontje Ynse, die weleens meeging, heeft er in
ieder geval vis leren eten.
Hierdoor kwam Ben ook bij de VD 172 terecht. Hij is
blijven klussen en blijven varen. Joke kwam er ook al snel
bij, evenals de kinderen. Ynse en Ymke hebben zelfs hun
matenboekje gehaald.

Het leuke van de vereniging is dat je kunt blijven varen.
Het zijn moorddadig mooie schepen, aldus Ben en het is
belangrijk om ze in de vaart te houden met z’n allen.
Het is uniek om met een groep van zoveel verschillende
mensen de boel zo goed te laten funktioneren.
Zou je iets willen veranderen binnen de vereniging?
Ja, dat wil Ben: Een betere werkagenda. Het klussen kan
beter gecoördineerd worden, zodat mensen beter weten
wat er te doen is. Per schip bijv. een werkschema.
Ook kan iemands talent efficiënter benut worden.
Binnen de vereniging heeft Ben geen specifieke rol meer.
In het verleden is hij penningmeester geweest en heeft hij
de chartercommissie gedaan voor de 172.
Eerst samen met Ike, later alleen.

Op de vraag wat zijn grootste blunder is, komt na enig
nadenken het antwoord: „Ik kan mij geen blunders
herinneren. Wel kan ik mij een situatie voor de geest halen
waarbij ik de boel gered heb, na de fout van een ander.“
Het ging om een beroepsvisser, die een verkeerde
manoeuvre uithaalde en Ben kon nog net voorkomen
dat de hele kwak door het vissersschip zou worden
overvaren. De schade bleef beperkt tot enige averij...

Verder jaagt hij graag de boel een beetje op stang.
Zoals bij een schipper, die ver van tevoren al begon te
zwaaien dat hij uit de wedstrijdbaan moest gaan.
Toen nam schipper Ben hem graag veel wind uit de zeilen
en koerste recht op de boot af om op het allerlaatste
moment opzij te gaan. Hij zeilt graag scherp en de man
had een lesje nodig....Ondertussen stond z’n eigen
bemanning ook aardig te steigeren!

Als laatste nog een leuke anekdote.
In Friesland, tijdens één van de zeilkampen, hadden ze 
met de Gudsenkop een wegzeil actie van lager wal 
uitgevoerd. 
Veel Friese steden en dorpen hebben leugenbankjes,
waarop oude mannetjes alles kritisch volgen
(lijkt Volendam wel).

Vervolg op pagina 5
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Kenterschoot 9 en 10 mei 2015 

De Kenterschoot had dit jaar twee gezichten:
Op zondag schitterend zeilweer, maar op zaterdag een 
dikke puist wind. 
Zaterdagochtend vroeg zijn we van Volendam naar 
Marken gestoomd, met een strakke ZW 6 op de Gouwzee.

Het was goed om te zien dat de Markerhaven ondanks de
wind volgestroomd was met botters, kwakken, schouwen,
aken en blazers. Deze wedstrijd kent een trouw publiek
en dat komt door de gezellige, ontspannen sfeer die er 
omheen hangt. Ook goed om de nestor, Ad van Hassel,
weer rond te zien struinen, ondanks het feit dat hij in
2014 officieel „met kenterpensioen“ is gegaan.

Bij het palaver werd meegedeeld, dat er geen wedstrijd
zou worden gevaren, gezien het weer. Wie wilde, kon op
eigen gelegenheid uitvaren en eventueel mensen mee-
nemen van de niet-varende schepen.
Op de VD 172 waren genoeg liefhebbers, aangevuld met
een paar Spakenburgers.

Het rif in fok en grootzeil werd in de haven alvast 
gestoken. De afvaart verliep ietwat complex, onhandig,
langdradig en amateuristisch, mede dankzij de ideeën
die ondergetekende daarover had.

Eenmaal buiten de haven hebben we de zeilen gehesen 
en zijn we er vandoor gestoven in wolken buiswater,
richting puntje Bukdijk. We waren niet de enigen: Een
flink aantal schepen stak de kop naar buiten.
Daaronder ook een paar kleine dappere schouwtjes, die
enthousiast in het sop doken.

Ik was onder de indruk van de Texelse blazer TX 33:
Die had nauwelijks gereefd en zeilde als een vorst rond
in deze dikke bries. Je ziet dan, dat zo’n blazer echt 
gebouwd is op de ruige omstandigheden in de zeegaten
van het Wad.

Voorbij de Bukdijk zijn we overstag gegaan, terug de
Gouwzee op. Toen liepen we tegen materiaalproblemen
aan. Versleten touwtjes hebben de nare eigenschap dat ze
nooit knappen op een blakke zomerdag, maar uitsluitend
wanneer er stront van de dijk waait.
Zo ook nu. Het begon met één rakbandleuver.
Nummer twee krijgt het dan te zwaar en knapt ook af.
Vervolgens komt ook nummer drie. Het grootzeil gaat
steeds meer op een Vikingzeil lijken. 
Serieus hoogte houden lukt niet meer. Dus naar beneden
die boel en snel het haventje weer in.

Onder het genot van een biertje een paar nieuwe leuvertjes
aan het zeil geknutseld en daarna nog gezellig nagepraat
op de diverse schepen. 
Jammer dat we geen wedstrijd hadden, maar toch een 
hele mooie zeildag.

Op zondagmorgen werden Ike, Dennis en Fred opgepikt
op de Julianaweg en door Marcello en Jacco naar Marken
gebracht. Jacco, de jongst kanjer, had zijn uitschuifhengel
mee om dobbers mee op te kunnen vissen.

Om 9 uur was het palaver en omdat er de dag ervoor voor
eigen pret gevaren was, mochten ze deze dag alle acties
uitvoeren: M.O.B.manoeuvre, dobbers uitzetten en opvissen
en kenteren. 
Heerlijke patisserie voor bij de koffie. Van een oud stuk
hout van een mastje werd een drenkeling gemaakt: Oma
was snel aangejurkt en een zwemvest om.
Dobbers mee; we kunnen. Zonnetje erbij, zuid oosten wind
een stuk of wat.

Na een redelijke start moest meteen de mob worden uit-
voerd. Super, oma was snel weer aan boord, mede door
haar handig zwemvest. 
We besloten dat we ten oosten van de geul Volendam-
Marken de dobbers  uitzetten. Zeer georganiseerd gaan de
dobbers overboord: Fred geeft de dobber aan - Carlo telt
tot tien - Dennis zet ze overboord. 
Op weg naar de MN 7 iets te nonchalant gevaren, net niet
bezeild, overstag en nogmaals - te vroeg - overstag.
Met veel knijpen en tijdverlies de boei gerond.
Op naar de sport H en weer naar de Gouwzee. Twee slagen
in de Gouwzee en op weg naar onze dobbers. Voorop staat
Jacco met zijn superhengel, samen met Fred en Dennis
achterop met Hein, Karel en Carlo. Alles in één slag
opgevist, zonder dat ze aan elkaar zaten.



vervolg Kenterschoot Werkzaamheden aan de VD 241
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Nu nog twee slagen en kenteren, over stuurboord, 
over de finish.
Tijdens het kenteren kregen we de MK 7 langszij, foutje
van Jan van Altena. Het is weer goedgekomen.
Het was een gezellige wedstrijd!
In de Hof van Marken de prijsuitreiking, weer super goed
bedachte prijzen. De VD 172 won een stootwiel.
Carlo werd bedankt voor de bijdrage aan het berekenen
van de uitslag.

Een verslag van Henk de Boer en Ike Plat.

De weergrafiek van dit weekend is geleverd door Henk.
Op een zonnige woensdagmorgen werd het dek van de
241 flink geschuurd door een aantal vrijwilligers.
Flink onder het schuursel zitten ze hier even uit te blazen.

Vervolgens werd het dek ook weer keurig in de lak gezet.

Een mooie, nieuwe schouw maakt het interieur binnen
compleet.
September was de maand dat deze kwak naar de helling
mocht.

Kabelbreuk

Vervolg in gesprek met
Ben Segaar

Een onvoorziene reparatie 
moest er plaatsvinden op de
VD 84, waar op een woensdag-
avond tijdens het afmeren de
morsekabel brak. 
Een wegwaaierende boot werd
in allerijl door de net 
gearriveerde bemanning van de
172 aan banden gelegd en op 
zijn plek getrokken.

De morsekabel bedient de
voor- en achteruit en is zo’n
6,5 meter lang.
Er moest een nieuwe besteld
worden en dan maar weer
repareren.

                    5 augustus 2015

Enige tijd later werd Ben door een enthousiaste oude
Fries over deze wereld actie aangesproken....in het Fries.
Ben, die Fries verstaat, praatte in het Nederlands terug.
Het gesprek ging op die manier verder, maar opeens
merkte de oude man dat Ben geen Fries terug praatte.
Hij was er verbaasd over dat een Hollander hem verstond.
Na een korte verhandeling over de tijd van Greate Pier,
schaatsende en zeilende Hollanders, werd de 
Fries-Hollandse oorlog in de kiem gesmoord.
Ook was hierna de anti-Hollandse houding opgeheven:
Bij elke passage in Woudsend stond de man uitgebreid
te zwaaien. Zonder de Pompeblêden.

                                                            Margina Verniers

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl
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De Schoklandreis 12 t/m 14 juni 

De VD 172 was ’s morgens om 10 uur al uit Volendam
vertrokken. Om 5 uur hadden zij een plekje gevonden/
toegewezen gekregen in Lelystad. Het was in een jacht-
haventje tussen allemaal Flodder villa’s.

Het verschil met Flodder
is dat daar de woningen
niet allemaal hetzelfde
zijn. 
Zoals we gewend zijn,
kwamen alle camera’s
weer te voorschijn en
lagen wij daar prins-
heerlijk.

Jeroen had heerlijke
scholrolletjes gestoofd 
en Hein had rode kool-
stamppot waar je je 
vingers bij af kon likken.
(Zat een heel pakkie
„beste butter“ in.) 

Tijdens de afwas stond er ineens een dame op de steiger,
die ons vertelde dat het een privé haven was. 
Hein ging in verweer, maar de dame had ook een hogere
opleiding genoten. Dus dat werd een discussie.
De dame liet weten dat ze geen zin had om naar twee
botters te kijken. Daar knapte iets in mij en even had ik
zin om mee te discussiëren, maar de aanblik van 
Dirk de Waard deed mij besluiten om onmiddellijk de
motor te starten. Hein had niet eens de kans om over te
stappen naar de 172.
We zijn naar Urk gevaren, waar we ’s nachts om 12 uur 
in het donker arriveerden. Mooie ligplaatsen gevonden
in de museumhaven, waar we nog een lekker nazitje 
hadden.

De volgende morgen konden we om half 10 door de
Ketelbrug (A6 voor de landrotten).
De wind was gunstig, dus in de haven van Urk hebben 
we al zeil gezet.
Urk ketelbrug was in
een half uur gezeild.
Ook na de brug hebben
we weer gezeild, zodat
we voor een uur of 11
in Ketelhaven waren.

Onze verwachting was
dat er hordes mensen
op de kade zouden
staan om ons op te 
vangen. 
Maar we werden ontvangen door Bart Reindertsma.
Een verhalen verteller die ons had aanbevolen bij de
organisatie. Na een kop koffie in het restaurant zijn we 
naar het museum gegaan.

Het museum lag 5 km landinwaarts.
Daar was het ook niet bijzonder druk. Wel hebben we 
zelf ontzettend genoten van het museum en waren we
onder de indruk van de Schokkers en de manier waarop
zij tot het laatste toe aan hun eiland hebben vastgehouden.

Jos Sondag had een enorme hoeveelheid vis gesponsord
die we mochten verkopen.
Ook was er een echte
Volendammer visroker
mee om makrelen en
ponen te roken.
Gretha was op z’n
volendams om de vis aan
de man te brengen. 
Helaas was er weinig
publiek.
Ook de afvaartjes vanuit
Schokkerhaven waren
teleurstellend; over de hele zaterdag zijn er ongeveer 
30 mensen aan boord geweest.
Zaterdagavond bestond uit Bier en Vis! In het restaurant
werd beloofd dat de Wereld Erfgoeddagen op zondag
beter bezocht werden dan op zaterdag, dus dat beloofde
wat!!!
Deze voorspelling kwam uit, want ’s zondags hebben we
een dubbele hoeveelheid mensen rond gevaren.
Pluspunt was wel, dat onze jeugdleden, Jacco en Machiel
lekker de tijd hadden om te oefenen met manoeuvreren.
Dennis heeft nog een laatste hoeveelheid vis gebakken en
verkocht.
Om half 6 gingen de laatste mensen van boord in
Schokkerhaven en zijn we aan onze gedenkwaardige
terugreis begonnen.
Bij vertrek was er nog een matige noordenwind, maar al
snel begon de wind aan te trekken. Bij de Ketelbrug
aangekomen, wilden we aanstalten maken om de zeilen
te strijken, want dat doe je meestal voor een brug.
Maar de brugwachter was ons heel goed gezind en gaf
ineens rood boven groen. Vol gas met vol tuig door de 
brug; geweldig!!!
Onderweg naar Lelystad kwam er nog een krachie wind
bij, dus het ging steeds harder. Ook nog even gezwaaid
naar het kakmens van vrijdagavond.
De sluiswachter deed ook heel vlotjes zijn werk. Dit deed
ons besluiten om door te gaan naar Volendam.
De wind ruimde wat verder en trok aan naar een lekkere 6.
Best wel spannend in het donker....Voor de haven van
Volendam stond een geweldige zee. Volgens Aad ging de
mast van de 172 van remming tot remming bij het invaren
van de haven. Half 1 ’s nachts lagen we weer voor de
steiger en toen hebben we het schoonmaken en opruimen
even voor de volgende ochtend gelaten....

Leo Oudhuis
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 De Sponsor
Sponsoren zijn belangrijk

voor onze vereniging.
In deze rubriek maak je kennis met

één van onze sponsoren.

Kwabo Techniek B.V. is sinds 1991 een begrip in de
bouwwereld. Als fabrikant van afdekmaterialen heeft
Kwabo een compleet en veelzijdig productfolio 
opgebouwd. Zonder moeite dekt u met de diverse 
geboden materialen de vloer of andere oppervlakken af.
Bij de productie staat innovatie voorop, om zo in elke
behoefte en extra gemak te kunnen voldoen. 
Kwabo biedt u kwaliteit op maat.

In de groothandel te Volendam vindt u een compleet
assortiment voor de afbouw. Een goed advies, sterke
voorraad en A-merken zijn vanzelfsprekend, waardoor
u als professional goed en snel te werk kunt gaan.
U kunt in de groothandel terecht voor een uitgebreid
assortiment producten voor o.a. stukadoors, schilders en
tegelzetters. Het bedrijf is zes dagen per week geopend
en hanteert ruime openingstijden.

Kwabo is dé specialist op het gebied van gipsen sierlijsten
en ornamenten. De beste kwaliteit gips, eigen ontwerpen
en met de hand vervaardigde lijsten zorgen voor extra
finesse bij de aankleding van bijvoorbeeld uw woning
of bedrijfspand. De mogelijkheden zijn eindeloos bij
Kwabo. Brengt u gerust een bezoek aan onze showroom.

Kwabo streeft naar een juiste balans tussen de dagelijkse
bedrijfsactiviteiten en het effect hiervan op het milieu
en de menselijke aspecten. Wij proberen door middel van
sponsoring betere resultaten te bereiken, voor zowel het
bedrijf als de samenleving. Met die gedachte ondersteunt
Kwabo veel activiteiten op sport- en maatschappelijk
gebied.
Kwabo draagt haar steentje bij aan de vele verenigingen
binnen Volendam met als uitgangspunt dat deze clubs
en met de name de vrijwilligers, het vele goede werk
kunnen blijven voortzetten. Daarbij is Volendam rijk aan
muzikale talenten. Deze talenten ondersteunen zij, door
middel van sponsoring bijvoorbeeld, om hun bekendheid
te verhogen.

  

Sponsoring.

Hein Molenaar

Bij het aanslaan van het grootzeil van de VD 84 kwam
het marllijntje van vorig jaar weer te voorschijn.

Zoals bekend heeft Aad wat met touwtjes en dit was
volgens hem dan ook „best een mooi touwtje“....,
precies aan de maat, dat kon nog wel een jaartje mee....

Het grootzeil werd met het touwtje zeer strak aan de
gaffel bevestigd, waarbij ook nog een nieuw gat in de
gaffel moest worden geboord: Om maar geen enkele
plooi te laten ontstaan, want dat kost snelheid.
Onze zeildeskundige Herman de Leeuw is dan ook
tevreden hoe het zeil van de VD 84 er dit jaar bijstaat....
Nou ja, bij stond....

Want het is een beetje winderig dit jaar en dat begon al
bij de Pieper en het blijft maar doorwaaien.
Het materiaal krijgt best wat te verduren!

Zo ook op woensdagavond 10 juni. 
Met een mooi windje vijf, met vlagen zes, zeilde de 
VD 84 voor de wekelijkse oefenavond het Markermeer op,
een rif in het grootzeil, een knik in de schoot.
Prachtig hoe dat loopt en kijk eens hoe de mast weer buigt
onder de druk in het zeil en.... wat zit dat grootzeil raar
los aan de gaffel! Het lijkt wel of het marllijntje is
gebroken?!

Dan zit er niets anders op dan het grootzeil te strijken,
de fok bij te laten staan om nog een beetje zeildruk te
hebben en te gaan repareren. Maar.....waar vind je een
goed touwtje? Improviseren.....!

Een net te dik nylon koordje kwam te voorschijn en werd
met behulp van een ti-rip met moeite door de gaatjes van
de gaffel geduwd, terwijl de kwak behoorlijk lag te deinen.

Uiteindelijk zit het weer, dus hijsen dat zeil....

Uiteraard is de volgende dag het geïmproviseerde
knutseltouwtje door een keurig nieuw marllijntje
vervangen en staat het grootzeil er weer mooi bij; 
laat dat maar aan Aad over....

Zo’n mooi stukkie touw.....

Nico Just

Met botters en dan speciaal de
Volendammer kwakken heeft
de directeur en eigenaar
Jack Kwakman (!)
een speciale band. Hij stamt
uit een familie met talrijke
vissers.
Door drukke werkzaamheden
heeft Jack de foto bij de grote
modelbotter, die zijn kantoor
siert, aan Nico Sier overgelaten.



 
 
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 2015

Muider Hardzeildagen 

Vrijdag 23 okt. t/m Zondag 25 okt.

Start met het aftuigen van de boten

Zaterdag 31 oktober vanaf  9:00 uur

After Sail en Eetfestijn

Zaterdag 31 oktober vanaf 15:00 uur

Nieuwjaarsreceptie

Januari 2016

Woensdagavond / Zaterdagochtend:

Klussen aan de schepen.

Marllijn is een touw waarmee een zeil door middel van een rijgsteek
aan een rondhout wordt geslagen. Bij een breuk van de marllijn kan het
hele zeil loskomen. Een marlijn, met één L, wordt voor een takeling
gebruikt.
Er zijn ook nogal wat spreekwoorden en gezegdes ontstaan in de
scheepvaart, die helemaal verweven zijn in ons taalgebruik. Zoals:
„Jezelf opdirken“ =  jezelf versieren.
De dirk is een lijn die loopt van de mastvoet via een blok in de masttop
naar een haak aan het eind van de giek. Bedoeld om de giek mee op te
hijsen. Deze lijn werd ook wel eens versierd.
„Met je kloten voor het blok zitten“ = geen kant meer op kunnen.
Kloten zijn houten kralen die om de mast zitten. Ze rollen langs de mast
heen en weer en maken daardoor het hijsen van het zeil lichter.
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