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Wat vliegt toch de tijd. Alweer is het december.
Er is het afgelopen jaar weer heel wat gebeurd
op zeil- en klusgebied.
In het koude voorjaar zijn we voor de eerste
keer naar Medemblik geweest voor een
visserijdag. Er is aan diverse evenementen
meegedaan door één of meerdere boten.
In de zomer het hoogtepunt van alle 
evenementen: Sail.

Er zou een nabespreking komen voor alle deel-
nemers. Hij is er (nog) niet geweest, maar in
deze aflevering een terugblik op Sail.
Het leuke aan het maken van Botternuuws is,
dat je meestal terugblikken hebt van wat is
geweest. Ik geniet van de verhalen van andere
mensen, maar als ik er zelf bij ben geweest,
beleef ik alles weer opnieuw.
Dat was dus dubbel genieten toen ik me weer
in Sail ging verdiepen. Hoewel ik de Sail-in
niet heb meegemaakt, heb ik van andere
evenementen die daar omheen plaats vonden,
genoten.

Op 14 november van dit jaar waren we 
uitgenodigd om een kijkje te nemen bij
Experience Volendam. Er zouden zo’n 20
mensen mee naar binnen kunnen, het werden
er 26. Gelukkig was dat geen probleem.
Experience Volendam laat iets zien van de
geschiedenis van Volendam rond 1900.
Gelegen op de Dijk, met uitzicht over de haven
en het Markermeer, is het een mooie locatie.
Eenmaal binnen mochten we de achtertrap af
naar beneden, waar we in een Volendammer
straatje terecht kwamen en door holografische
voorstellingen een kijkje konden nemen in een
huiskamer en een bedstee.
Daarna stapten we in een nagebouwde kwak,
waar we, gezeten op banken, allemaal een
Oculus Rift op ons hoofd mochten zetten. 

Nu zaten we in een soort 5D film, waarin we
ons op de Dijk bevonden, getuigen waren van
een verloving, schipbreuk leden en de
watersnoodramp meemaakten. Het zag er heel
echt uit en je kon alle kanten opkijken, zowel
opzij, als naar achteren, naar boven en beneden.
Een hele leuke beleving!
Hierna liepen we terug naar ’t Hok, om na te
genieten en bij te praten, onder het genot van 
een drankje en heel veel lekkere vis van Jos.
Ook de broodjes warm vlees en zalmsalade
van Jeroen smaakten prima.

Omdat lang niet alle gebeurtenissen in één
aflevering Botternuuws passen, komen er 
volgend jaar nog een tweetal artikelen over
wat zich deze zomer heeft afgespeeld.

Fijne Kerstdagen, een spetterend uiteinde

en een goed en gezond 2016

Ron en Margina
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Nederlandse Kampioenschappen voor de Zeilende Visserij 

Op vrijdag 2 oktober was het weer zover. 
Een dag met veel zon en weinig wind, 3 Bf, maar ook
een dag van een groot evenement.
’s Morgens om 9 uur was het al een drukte van belang 
in de haven met allerlei mensen die op en om hun
schepen bezig waren met de voorbereidingen van deze
dag.
De schippers gingen om 9 uur naar het palaver om de
baan en het vaarschema door te spreken en kennis te
maken met elkaar.
Toen ze daarvan terugkwamen, zijn Dirk, Aad, Henk,
Wiebe, Bert en Ben naar het Hok gegaan om snel de
dobbers op te halen. Er moest wel wat aan gedaan 
worden maar dat was rap gebeurd.
Schippers op de VD 172 waren Ike, Dirk, Aad en Hein,
de schippers op de VD 241 waren Wiebe en Henk.

Inmiddels was het tijd om uit te varen. Dit is altijd weer
spannend, want hoe snel en hoe goed je start, daar hangt
veel van af.
De start was om 11 uur, dus horloges gelijk. Maar dan
heeft de één het 3 voor 11, een ander 1 voor 11, de 
volgende 2 voor 11....Uiteindelijk klonk het startschot
en hadden we met de 241 een zeer mooie start door het
goede inzicht van de schippers. Het zeilen ging ook
helemaal naar wens van de schippers en we hadden een
mooi eerste deel van de wedstrijd afgelegd.

Rond half 1 waren de meeste schepen weer voor de rede
van Volendam om de lunch te gaan nuttigen en door te
spreken wat er goed en fout ging. Wij moesten echter
even de haven in om de warme worsten op te halen die
Jeroen had besteld. Daar had iedereen wel trek in en we
namen meteen de vader van Jeroen mee om het tweede
deel van de tocht mee te maken.

De start was weer goed en nu moesten we de dobbers
gaan uitzetten. We hadden een goede plek gevonden:
Jeroen zette ze overboord en Hans telde na iedere dobber
tien tellen tot alles uitgezet was.

Iedereen genoot ervan en we zetten onze koers voort.
Maar ja, wat je overboord zet, moet je ook weer binnen-
halen en dit bleek moeilijker te zijn dan we dachten.
We waren er best een poos mee bezig en toen zagen we
dat er al vele botters op weg waren naar de haven.

Het is ons gelukt om alle dobbers binnen te halen en
toen konden we ook op weg naar de haven.
Daar aangekomen merkten we dat we niet de eerste
waren, maar een goede laatste! 
En ja, toen moesten we wel even uitleggen wat er niet zo
goed ging. Gelukkig waren we dit snel vergeten tijdens
de oorlam die daarop volgde.
Iedereen vond het een topdag met als afsluiter een goede
maaltijd in restaurant de Dijk.

De tweede dag waren er minder bemanningsleden en nog
minder wind, ofwel geen wind!
Door gebrek aan bemanning kon de VD 172 niet mee 
varen en ging de VD 241 alleen de strijd aan.
Aan boord was de Volendammer visserman Loege, die
een dreg-ankertje bij zich had om zo de dobbers naar
zich toe te kunnen trekken.
Omdat de kluiverval vastzat, werd Loege in het 
boodsmanstoeltje omhoog gehezen om de kluiver los te
maken.
Het mocht allemaal niet baten. Bij het maken van een klap
verleierde het schip en dreven ze zo de haven weer in.
Dit was het einde van de wedstrijd voor de 241.

met medewerking van
Ben de Boer

Bert Groen

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl
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In gesprek met ....... André Veerman
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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Margina Verniers

André Veerman is Meester-Schilder van de vereniging.
Iedere zaterdag in de winter is hij te vinden in het Hok
waar geklust wordt.
André is een geboren en getogen Volendammer.
Met zijn ouders, broers en zussen heeft hij gewoond in de
wijk rond de Mariakerk. Zijn speelterrein was de natuur,
vooral daar waar nu het Marinapark is. (Voor niet inge-
wijden: Het Marinapark is een bungalowpark, met huizen
in de stijl van het dorp, een jachthaven en horeca 
gelegenheden.)
Hij heeft een leuke jeugd gehad, die niets met bootjes of
vissen te maken had. Zijn grootvader was een visserman,
evenals diens broers, maar zijn eigen vader niet.

André is schilder geworden van beroep. Hij is in dienst
van een bedrijf en doet het onderhoud aan woningen.
Maar ook in zijn vrije tijd is schilderen zijn lust en leven.
Het interieur van de kwakken ziet er altijd fantastisch uit:
Fraai gebouwde kastjes, mooie sierlijsten, een schouw.
Alles handgemaakt, soms gelakt, maar vaak in prachtige
kleuren geschilderd. Zelfs de houten vloerdelen zijn
hemelsblauw. Hierin is de hand van de meester te zien.
Bescheiden als André is, zal hij zeggen dat hij het niet
alleen doet en dat alles in overleg gebeurd. 
De schepen moeten zo origineel mogelijk blijven.
De kleuren staan vast en de verf die gebruikt wordt, is op
natuurlijke basis. Dat betekent dat er vooral lijnolie in zit.
Soms zijn er tijdens het overleg verschillende meningen
over kleuren en dan neemt André het heft in eigen hand.
Zo heeft hij nu het ijzerwerk van de VD17 wit geschilderd!

André is met de vereniging in contact gekomen via een
vriend, Gerard van het Noorden. Diens zoon Danny heeft
samen met een stuk of zeven andere mensen de VD 17
aangekocht. Deze mensen zochten vrijwilligers om het 
schip op te knappen en te onderhouden. 
Volgens vriend Gerard was dit wel iets voor André.
Ondertussen was de vereniging in zijn huidige form tot

tot stand gekomen via Hein en is volgens André Dirk de
Waart het geheugen van deze vereniging. In nauw overleg
met hem schildert hij er lustig op los.

André doet alleen het schilderwerk, maar vindt het hele
spektakel om samen met andere mensen van een bouwval
een mooi schip te maken, geweldig leuk.
De sfeer binnen de vereniging is goed, het gaat er 
gemoedelijk aan toe. Niets moet, iedereen komt zoals het
uitkomt en doet zijn ding en dat is goed. Mensen zijn
zoals ze zijn en daar moet je niets aan veranderen.

Toen hij vorig jaar even geen werk had, was hij het
grootste deel van de week in de loods te vinden. Daar
werken een aantal dagdelen per week de cliënten van
Odion. André genoot van het samenzijn en het werken
met deze mensen. Dit te mogen meemaken is Rijkdom.

Blunders maakt André niet, niet in zijn werk en niet bij
zijn hobby. 
Hij gaat niet vaak mee zeilen op de wekelijkse zeilavonden
en ook doet hij niet mee aan meerdaagse tochten.
Ik kon hem ook geen leuke anekdote ontfutselen.
Toch zijn ze er wel, ik liep er een aantal weken geleden
spontaan tegenaan.

Het was zaterdag 31 oktober en de VD 84 werd die
ochtend leeggemaakt. (Zie het stukje over de boot
ontmanteld.)
André stond al vroeg te schilderen in het Hok. Hij had in
het gedeelte van de opslag, in het verlengde, een rij
touwtjes opgehangen met daaraan houten latjes. Zo kon hij
heel makkelijk op ooghoogte schilderen. 
Daarna kon alles rustig blijven hangen om te drogen, 
dacht hij!
Vervolgens kwamen halverwege de ochtend de ladingen
van de 84, die ook naar binnen moesten via het opslag-
gedeelte en daar ook moesten worden opgeruimd.
Het werd kruip door, sluip door.
Toen bijna alles op zijn plek lag, bedacht iemand opeens
dat de touwtjes ook wat hoger opgebonden konden 
worden, zodat we er onderdoor konden lopen.

Achteraf een hilarische gebeurtenis, die Nico Dobber de
uitspraak ontlokte dat   André altijd in de weg schildert.
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Op naar de randmeren
 

Donderdag 3-9-2015
Met de VD 84 steken we van wal om 10.02 uur, vanuit
Volendam.
Aan boord zijn Aad - Johan - Hans H - Rein en mijn 
persoon. 
We zeilen in een streep met een paar bochten tot aan de
Roggebotsluis. Nu is het te hoog aan de wind om te 
kunnen blijven zeilen, dus met de motor aan naar Elburg.
We meren af naast de oude UK 127, om 19.10 uur.
Menu voor deze avond: Aardappelen, sambal boontjes,
balletje gehakt en salade. Een prima hap na een mooie
dag zeilen.

Vrijdag 4-9-2015
Het weer: Eén bui, die de hele dag duurde, wind 5-6 tegen.
Regenpakken aan; wat ben ik blij met mijn nieuwe pak!
Op naar Spakenburg om 10.05 uur.
Tussen Harderwijk en Nijkerk loopt het toerental van de
motor iets terug, de motor begint wat te neuriën. Aad staat
meteen buiten en bij Johan rinkelen er ook een paar bellen.
Gelukkig vier monteurs aan boord.

Met beleid het oliefilter eruit en het nieuwe erin. 
De broekriem van Hans komt eraan te pas om het filter los
te krijgen. Geweldig om de mannen lekker in de diesel te
zien werken. Daarna loopt de motor weer als een zonnetje.
Ondertussen wordt er door Hans een lekkere zalm/aard-
appelsalade geserveerd.
We arriveren in Spakenburg om 16.15 uur. Er is een warme
ontvangst voor vijf verzopen randmeer vaarders.
Het was de bedoeling om op een botter te gaan vis eten,
maar we worden uitgenodigd bij Henk, Thea en 
Hillebrand v.d. Groep thuis. Henk bakt buiten onder een
afdakje de vis en Thea maakt er aardappelen en een dopie
bij waarvan ik de naam niet meer weet.
Heerlijke vis in overvloed! Na de maaltijd nog even wat
drinken in de Korporaal. Gezellig.

Zaterdag 5-9-2015

Het regent nog steeds, er staat een strakke wapper, maar
we liggen lekker. Na het ontbijt, met leverworst van het
Bakkertje en gebakken ei met spek, gaan we aan de slag.
Er wordt een poton verhaald en overdwars in de haven
gelegd. Zo kan het publiek een rondje langs de haven
wandelen.
De VD 84 mag tegen het poton aan liggen, een ere plaats.
Johan loopt in Volendammer kostuum. Ondanks de regen
komen kinderen en dames in prachtige Spakenburger
dracht lekkere lunch-pakketjes brengen.
Ook de burgemeester komt even aan boord. 

Hij is een behoorlijke voorstander voor het behoud van
het cultureel erfgoed van Spakenburg.
Gelukkig kan in de loop van de ochtend de paraplu worden
opgeborgen. Een gezellige dag met veel bezoek aan boord,
geholpen door Johan om veilig over de loopplank te 
komen.
Rond 19.00 uur wordt er een hutspot met worst maaltijd
geserveerd in de visafslag.
Aan boord van de VD 84 stond nog een boeket voor Henk
en Thea als dank voor hun warm onthaal. Johan ging de
bloemen even halen om ze te kunnen overhandigen.
Nog nagenietend van de maaltijd zit ik bovenaan in de
visafslag. Johan gaat op zijn knieën en vraagt mij ten
huwelijk! Groot gejuich alom en ik stom verbaasd.
Sorry Johan: NEE halve zool! De ijscoman kwam twee
superijsjes voor ons brengen. 
In Spakenburg zullen ze Johan niet vergeten. 

Zondag 6-9-2015
Carlo komt Johan en Rein ophalen. Aad, Hans en ik gaan
onderweg naar Elburg. Voorbij de sluis van Nijkerk
hijsen we en kunnen we net aan de vaargeul bezeilen.
Toch een lekkere dag. Aangekomen in Elburg halen we
een Chinese maaltijd. HEERLIJK.
Rein komt ons ophalen. De VD 84 blijft liggen,
donderdag weer verder.

Donderdag 10-9-2015 is er admiraalzeilen Elburg in.

Vrijdag ontbijt in het Blinde Paert en de koppeling met
een bedrijf. Achteraf is het fijn dat we niet aan de wedstrijd
meededen. De mannen en één vrouw die aan boord 
kwamen, waren alleen geïnteresseerd in het nuttigen van
alcohol. Johan had twee flessen berenburg weggelegd voor
na het varen. De dame aan boord ging bellen en liet wijn
naar keuze brengen met een grote rubberboot.
Gelukkig weer iedereen veilig aan wal.

Zaterdag varen  we met groepjes toeristen een uurtje het
randmeer op. Het is prima georganiseerd in Elburg met een
gezellige braderie. ’s Avonds is een driegangen diner aan-
geboden door de organisatie. Hartelijk dank.

Zondag wordt de VD 84 weer veilig naar haar
thuishaven gevaren.

Tekst en foto’s Ike Plat
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Wat eraan vooraf ging Vuurwerkshow

Dinsdagmorgen, 18 augustus, vertrokken er drie kwakken
uit Volendam. Het weer was bewolkt, maar ze hadden een
lekker windje in de zeilen. Ze waren niet de enige die al
vroeg het Markermeer opvoeren. Er hadden meer boten
de nacht in de Volendammer haven doorgebracht.
Allemaal waren ze op weg naar Amsterdam.

Traditiegetrouw eindigt iedere avond van Sail met een
vuurwerkshow boven het IJ.
Ook dat is leuk om mee te maken, dus gaan wij
woensdagavond 19 augustus weer op weg. Deze keer met
de auto richting Zaandam, waar de kwakken een ligplaats
hebben gekregen aan de stijgers van roeivereniging ZZV.
Prettige bijkomstigheid: De bemanning mag gebruik
maken van het sanitair in hun clubgebouw.
Om 19.30 uur vertrekken de VD 84 en VD 241 richting
het IJ in een stroom van boten en bootjes.

Ter hoogte van het Paard van Marken kwamen ze Ike en
Carlo tegen, die al eerder op weg waren gegaan en nu
dobberend met de zeilen in de weer waren.
Het werd steeds drukker op het water met kleine en grote
boten en daar tussendoor de beroepsvaart.

Bij de Schellingwouderbrug, die regelmatig open en dicht
ging om boten door te laten, ontstond een file van boten.
Zodra er voor de brug weer een rijtje auto’s stond, ging
hij even dicht om deze door te laten rijden om vervolgens
weer open te gaan om schepen te laten passeren.
Eenmaal voorbij de brug was het weer wachten om de
Oranje Sluizen in te kunnen. Daar werd op dat moment
een reportage gemaakt door AT5 om de grote drukte in de
sluizen te laten zien.

Op de motor het IJ op en verder door het Noordhollands
kanaal naar Beverwijk, waar de kwakken in Zijkanaal A
een ligplaats kregen toegewezen. De boten lagen vijf
rijen dik naast elkaar. Op de kade een gezellige drukte.

De volgende dag zullen 43 Tall Ships, die zich in de haven
van IJmuiden bevinden, beginnen aan hun tocht naar
Amsterdam. Het startsein wordt om 10.00 uur ’s morgens
gegeven en om 17.00 uur worden de laatste schepen
verwacht in Amsterdam, waar ze zullen worden 
verwelkomd door saluutschoten.
Deze worden afgevuurd door twee kanonnen, waarna
op de schepen de vlaggegroet volgt.

Onderweg vaart er 
af en toe een historisch
schip voorbij, wat in
de ondergaande zon
een speciaal effect
geeft.

Langs de kaden liggen
de grotere schepen
afgemeerd.
In een gestage stroom
varen we de IJ-haven
in en er weer uit om
koers te zetten naar de
Sumatrakade.
Langzaam is het donker
geworden, maar zowel
op het water als op de kaden is het een gezellige drukte.

 We gaan Ike oppikken om daarna een plekje te zoeken 
 waarvandaan wij het vuurwerk goed kunnen zien.
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We hebben een prachtplek en de schipper moet nu voort-
durend proberen het schip daar te houden, terwijl om ons
heen anderen ook hun plekje zoeken.
Wachten duurt altijd lang, maar als er nog een half uurtje
bij het aangekondigde tijdstip komt, wordt het uithoudings-
vermogen van mensen die al de hele dag in touw zijn
geweest, danig op de proef gesteld.
Het is echter de moeite waard. Het vuurwerk is prachtig.
Een kwartier lang de ene lichtshow na de andere.
 

Als het voorbij is, zet de hele verzamelde vloot massaal
koers richting Centraal Station. Opeens lijkt iedereen
haast te hebben om de eigen ligplaats op te zoeken.
Vooral de kleinere bootjes die overal tussendoor
manoeuvreren zijn weleens lastig. Ook de ponten varen
zoals gewoonlijk gewoon door.
We zag zelfs een pont die door een sleepboot van het
havenbedrijf op zijn aanlegplek werd geduwd, omdat hij
door de stroming dreigde ernaast te komen. Dat zag er in
eerste instantie even uit als een aanvaring!
Zelf krijgen we de Eendracht knuffelig langszij, die door
vereend duwen van onze bemanning  weer zijn eigen 
koers kan varen. Alles bij elkaar een spookachtig geheel
met al dat getuf-tuf om je heen in het donker.
Voorbij het Centraal Station wordt alles overzichtelijker.
Hier splitsen zich de waterwegen en tuffen wij door naar
Zaandam.

Bijna aangekomen bij onze ligplaats, blijkt de Den
Uylbrug na 24.00 uur niet meer open te gaan. Erachter ligt
de roeivereniging en ervoor is een mooie stijger met
plezierjachten. Leo, onze schipper, zoekt een mooi plekje
voor de nacht en om de degenen die naar huis moeten van
boord te laten gaan. Omdat Leo een zesde zintuig heeft
voor mooie privé-steigers, vindt hij er al gauw één.
Het is écht privé want er is een groot hek, dat stevig op
slot zit.
Niet getreurd. Leo haalt de loopplank van boord en legt
hem voor het hek half op de steiger en half over een 
slootje in het gras. Nog even door de berm omhoog en we
kunnen de weg aflopen naar onze auto’s. 

SAIL OUT

Na vijf dagen, op zondag 23 augustus, vertrekken de
Tall Ships weer uit Amsterdam, vergezeld en uitgezwaaid
door talloze schepen en scheepjes. Dit is de Thank You
Parade en deze wordt dit jaar voor het eerst gehouden
op zondag.
Ieder schip dat vertrekt wordt vergezeld door twee
kanonschoten.
Hieraan voorafgaand is er een vlootschouw op het IJ,
afgenomen door prins Maurits.
De vlootschouw is een eeuwenoude traditie, die ooit
ontstaan is om te controleren of er geen schepen of
bemanningsleden ontbraken na een lange en niet
ongevaarlijke zeereis.

  

Met drie kwakken gaan we dit uitvaren meemaken.
En weer is het een drukte van belang op het water.
De ponten die heen en weer varen, staan weer vol mensen.

Om 16.00 uur vertrekt het eerste schip richting IJmuiden.
Geleidelijk aan vaart het ene na het andere schip weg uit
Amsterdam. Het is de bedoeling dat ze om 19.00 uur bij
de sluizen van IJmuiden zijn om daarna koers te zetten
naar zee.

Aan een prachtig spektakel, met vijf zon-overgoten dagen,
komt een einde.

Tekst en foto’s
Margina en Ron Verniers

Ligplaats te Zaandam
Met dank aan roeivereniging ZZV
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 De Sponsor
Sponsoren zijn belangrijk

voor onze vereniging.
In deze rubriek maak je kennis met

één van onze sponsoren.

Hein Molenaar

De boot ontmanteld
(nee niet de bom)

Op zaterdag 31 oktober gingen we met een groot aantal
vrijwilligers aan de slag. Vol goede moed werd de VD 84
leeggehaald onder een stralend herfstzonnetje.
De opdracht, de boot leeghalen, werd zeer grondig uit-
gevoerd, zelfs de pikhaak was weg. 
We voeren eerst naar de Krommer, alwaar alles op de kant
gezet werd en in de kar gelegd of op de aanhanger getild.
Ook de zwaarden werden er soepeltjes afgetakeld en
nadat alles vakkundig was vastgezet reden we naar de
opslag.
Daar werd alles meteen uitgezocht, opgeruimd en op de
pallets gestald. Dit gebeurde met een leuke hindernisbaan
waarbij je vaak moest bukken om de net geverfde plaatjes
te ontwijken. Altijd leuk zo’n extra uitdaging erbij!
Het houdt het speels op zo’n dag.
Daarna de boot weer terug varen naar de haven, alwaar
onze minister president Mark Rutten, op de Dijk liep.
Ook hebben we geleerd dat als je niet binnen tien minuten
beet hebt met vissen, het geen goede visplek is.
Het was zo ook nog een leerzame dag.

Toen de boot eenmaal in de haven lag, kwamen er nog een
paar jongeren langs, die graag een foto op de VD 84 
wilden maken alsof ze op de Titanic stonden.
Nou dat mocht uiteraard. Helaas zijn de foto’s verloren
gegaan. 

Vele handen maakten licht werk en het was een 
ouderwets gezellige klusdag.

                                               Ingrid van Dongen

Grand Café-Restaurant
 De Dijk Volendam

Net even anders! Aan de karakteristieke haven van
Volendam ligt Grand Café-Restaurant De Dijk.
Een prachtige plek om op het terras te genieten van een
hapje of een heerlijk diner met uniek uitzicht op de 
gezellige bedrijvigheid van de wereldberoemde Dijk en
het IJsselmeer.
Het Grand Café-Restaurant is vanaf  ’s morgens geopend,
wanneer de eerste gasten een geurige kop koffie of
cappuccino drinken met slagroom en gebak.
’s Middags bieden ze een uitgebreide lunchkaart  en
’s avonds kunt u heerlijk dineren in het à la carte restaurant
met klassieke en eigentijdse gerechten. Kortom, om 
uitgebreid en lekker te eten in Volendam heeft u ver
genoeg gezocht.
Ook kan Grand Café-Restaurant De Dijk u een geheel 
dagarrangement aanbieden, aangepast aan uw wensen.
Fietsen, een boottocht vanuit Volendam, lekker varen op
het IJsselmeer of culturele bezienswaardigheden, alles
behoort tot de mogelijkheden. Voor ideeën of de vele
mogelijkheden voor een dagje Volendam kunt u ook eens
kijken op 
De altijd bezige eigenaar Danny van Noorden is indirect
verantwoordelijk voor het bestaan van onze vereniging.
Hij was het die het initiatief heeft genomen voor de
aanschaf van de VD 17, die toen nog eigendom was van
Fred Ros en dagtochtjes voer vanaf Bonaire(!). Ook in de
werving van sponsoren heeft hij een belangrijke bijdrage
geleverd. Hierbij mogen we het regelen van de krab- en
schildersploeg zeker niet vergeten.
Bij de jaarlijks terugkerende evenementen als 
Butter & Eek race en NK Zeilende Visserij kunnen we
altijd rekenen op een prima samenwerking.

De deurtjesspreuk van de VD 17:
„al wie volmaaktheid zoekt is gelijk een blinde, want
volmaaktheid is op deze aarde niet te vinden“  is ook
terug te vinden op de gevel van het bedrijf.

We vertrouwen erop dat de prettige samenwerking nog
lang mag duren!   

www.dagjevolendam.nl.

Op dit moment liggen er weer drie kwakken in de haven
onder zeil. De wintertenten zijn geplaatst en de boten
netjes toegedekt. Kwak nummer vier ligt nog steeds op
de helling en de werkzaamheden vorderen gestaag.
Kwak nummer vier (de VD 17) viert  onder zeil.
 

kerst

Foto: Dennis Kwakman Danny van Noorden met vriendin Roos



 
 
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

Schippersjargon

Activiteiten 2016

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 9 januari in ’t Hok

Agemene Ledenvergadering VBVB

Vrijdag 11 maart bij Smit-Bokkum 

Pieperrace

Zaterdag 2 en Zondag 3 april

Kenterschootrace 

Zaterdag 30 april en Zondag 1 mei

Butter & Eek race

Vrijdag 13 mei

Volendammerdag

Eind juni

Jan Haring race

Zaterdag 9 en Zondag 10 juli

Bontekoerace

Muider Hartzeildagen

Zaterdag 29 en Zondag 30 oktober

Het vroegere leven aan boord van een schip dat de wereldzeeën bevoer,
was niet bepaald romantisch. De eerste zeelieden sliepen in hangmatten,
de eerste kooien werden pas in de negentiende eeuw gebouwd.
In hangmatten kon je heel veel mensen kwijt op een betrekkelijk klein
oppervlak. Omdat de mensen heel dicht op elkaar gepakt lagen, werden
ziektes die uitbraken aan boord, ook snel doorgegeven.
Het eten was in die tijd heel eenzijdig en weinig vitaminerijk. Men at
gort, bonen, gedroogde pruimen, stokvis en scheepsbeschuit. Omdat het
water snel bedierf kreeg men bij het ontbijt een scheut jenever: een oorlam.
Veel zeelieden overleefden de tocht niet. Zij werden in hun eigen hangmat
genaaid en gingen naar de haaien. 
Het werk bestond uit zwabberen van het dek, zeilen en houtwerk herstellen.
Er werd gevist, maar gokken was verboden. Wel werden er kunstwerkjes
gesneden uit bot en ivoor. Ook werd er geknoopt met restjes touw.
Het allemanseindje was een geknoopt stuk touw met een pluizig eind.
Omdat er geen w.c. papier was werd het pluizige eind gebruikt om de billen
mee af te vegen. Na gebruik even in het water hangen om schoon te spoelen.
Handig en voor iedereen bruikbaar.

Winter in ’t Hok
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