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Inmiddels tellen we jaargang vier voor het
Botternuuws. Wij hebben besloten de telling
enigszins te veranderen. In plaats van nr. 1
wordt dit aflevering nr. 8. Het achtste clubblad
dat wij maken. De jaargangen tellen we
gewoon door. 

 houdt ons regelmatig op de hoogte
over de voortgang van de VD 17. Hieronder
volgt een verslag over deze Kwak op het droge.
Na drie jaar op het droge te hebben gestaan,
nadert nu toch het punt dat de VD 17 weer
richting water kan.
De afgelopen winter is de trog totaal vernieuwd
en ook is de motorkist na veel geworstel weer
op deze nieuwe maten aangepast en 
geïnstalleerd. 
Heel prettig was het grote zeil dat als een tent
over de boot was gespannen, zodat er de hele
winter in weer en wind doorgewerkt kon 
worden.
Aan het onderschip zijn de laatste spielatten
ingelijmd en waar nodig nog enkele wiebertjes
aangebracht. Het roer hangt inmiddels, na veel
aanpassingen, op zijn plaats. Ook hiermee is
een aantal zaterdagen geworsteld om de
scharnieren op de juiste plaats te krijgen.

Dirk Appel

Maar uiteindelijk is dat toch gelukt.
Er wordt nu hard gewerkt aan de installatie van
de motor, het koelwatersysteem in de bun, het
uitlaatsysteem en de schroefas.
Al met al vordert het werk zodanig dat wij 
denken dat de VD 17 in het komend voorjaar
weer te water kan worden gelaten.
Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te
worden dat hij dan nog lang niet vaarklaar is,
daar er boven water ook nog veel werk te
verrichten valt.

Volendam op postzegel 

Begin februari werden er door PostNL in de 
serie „Mooi Nederland“ postzegels uitgegeven.
Het doel van deze serie is om inzicht te geven
in de lokale geschiedenis en culturele rijkdom
van Nederland.
De serie bestaat al sinds 2005 en dit jaar wordt
er aandacht besteed aan een vijftal vissers-
plaatsen. Volendam is er daar één van.
Behalve een Volendams huisje en de bel op de
Dijk, staat ook onze eigen VD 172 erop.
Andere plaatsen met een eigen postzegel zijn
dit jaar: Urk, Zoutkamp, Arnemuiden en
Scheveningen.

Een andere gebeurtenis van betekenis was het
lichten van een scheepswrak. Het betrof een
koggeschip dat in de buurt van Kampen al zo’n
500 jaar op de bodem van de IJssel lag.
Ook een stuk cultureel erfgoed.
Na grondig onderzoek werd dit koggewrak
begin februari gelicht. Het was prachtig om te
zien hoe dit oude schip heel, heel langzaam
boven water kwam. Op bladzijde 5 en 6 staat
een uitgebreide reportage te lezen.

Kogge in conserveringsstation

Op dit moment bevindt de kogge zich in het
conserveringsstation van Batavialand voor
onderzoek. 
Vanaf 1 april is de kogge te bezichtigen.
Er zullen rondleidingen worden gegeven voor
geïnteresseerden.

Behalve een verslag van de laatste wedstrijd
van 2015, staat in deze aflevering ook het
langste interview tot nu toe.

Wij wensen jullie veel leesplezier, een goed
zeilseizoen en fijne Paasdagen.



Muiderhardzeildagen 2015
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Nico Just

De muiderhardzeil, door kenners ook  wel Muiderhard-
Zuipdagen genoemd, staan te boek als een mooie, maar
vooral gezellige afsluiting van het seizoen.
Voor de kwakken mooi omdat er „veel hout“ mee doet;
de botters van de Zuid en Oostwal, een enkele schokker,
hoogaars en Wieringer bol.  
Naast het hout is ook een flink veld van ijzeren schepen;
de klippers, tjalken, skutjes en aken, die met grote
lappen zeil de wind in het wedstrijdveld behoorlijk 
kunnen verstoren.

Traditioneel in het laatste weekend van oktober, kun je
wat „het weer“ betreft van alles verwachten. 
Eén van de eerste keren dat ik meevoer, lag ik in een
flinke hagelbui op het voordek met een kluiver te 
worstelen. Maar het kan in het laatste weekend van
oktober ook prachtig zijn, zoals deze aflevering bewees.

In de aanloop van de Muiderhardzeil, bleek het moeilijk
om drie kwakken voldoende bemand te krijgen. 
Er was twijfel of we met twee of drie kwakken mee
zouden doen. Maar juist in Muiden is het ook prettig
om voldoende slaapplek te hebben. 
Dus toch met drie schepen richting Muiden.

Om vijf uur vertrekken uit Volendam betekent een
avondtocht over een Markermeer. Op het zeil richting
Blok van Kuffeler en verder op de brommer.
Als je als één van de laatste schepen in Muiden aankomt,
is het altijd passen en meten om een plek.
Henk, die de VD 84 inparkeerde, liet de nieuwe haven-
meester van de jachthaven zien dat een Volendammer
kwak echt te breed is voor een luxe box.

Muiden is een leuk stadje. De feestlocatie was dit jaar
in de kazerne, onderdeel van de vesting Muiden, met
bier en band. Natuurlijk ome Ko en nog leuker
Café de Mol.

Zaterdag was de windrichting 3 naar 2 Bf. 
Op het palaver kregen de schippers te horen dat er voor
een kleine baan gekozen was, die we vijf keer mochten
varen..... Daar werd toen al om gelachen.....

Inderdaad stond er weinig wind. Leuk was echter dat de
kwakken kort na elkaar over de startlijn gingen. Al kozen
de schippers in het kruisrak tactisch voor diep water of
langer scherp doorvaren om minder rakken te maken
voor verschillende banen, de kwakken kwamen elkaar
altijd weer tegen bij de boeien.

Waar dan een loefgevechtje werd uitgevochten.
In de tweede ronde lag de VD 84 overduidelijk op winst,
totdat ik de afstand die de VD 84 op de VD 241 voorlag,
wat te optimistisch inschatte. Bakboord situatie.....
toch maar op veilig varen en dus weer overstag.
Als dan de bemanning van de 241 met een breed 
grijnzende Leo Oudhuis aan het roer voorlangs gaat,
weet je dat de wedstrijd verloren is.... Tot groot verdriet
van Aad, die net met een pan warme knakworstjes uit
het vooronder kwam.
Na twee rondjes werd de wedstrijd afgeblazen en kon de
vloot weer terug naar de haven. Van de kwakken was dus
de VD 241 als eerste geklokt, toen de VD 84 en als
laatste de VD 172.....
Tijd voor een landingsbiertje, felicitaties voor Leo,
Jos Sondag begon met het bakken van een gigantische
hoeveelheid vis......en het bleef nog lang onrustig in
Muiden.

Maar de volgende dat waren er nieuwe kansen met nog
minder wind. Prachtig was het manoeuvreren voor de
start, toen op het startschip werd besloten de start met
een half uur uit te stellen.
Aad slaagde erin de VD 84 midden voor de startlijn een
compleet rondje om te draaien, zonder dat de 84 van haar
plek kwam en dus prachtig vooraan in het veld lag.
Als een grote klos hout gingen bijna alle schepen
drijvend over de startlijn.

Maar ook met weinig wind kan een wedstrijd zeilen
super spannend zijn. Het is zeilen op de millimeter.
Een schoot vijf centimeter vieren kan al verschil maken.
Ook merk je goed het verschil in snelheid in de boeg
waarover je vaart en de plek waar je vaart, die net een
zuchtje meer wind geeft, waardoor de kwak gaat lopen.
Vooral opvallend was weer dat de kwakken zo aan elkaar
gewaagd zijn. Keurig op een rijtje gingen ze met 
misschien 100 meter afstand van elkaar over de finish.

Na de wedstrijd de zeilen gestreken en op de motor weer
terug naar Volendam. De Muiderhardzeildagen hadden 
het weer gemaakt. Een leuke, gezellige afsluiting van een
mooi zeilseizoen.

Bij de officiële einduitslag eindigde de VD 241 op de
achtste plaats, de VD 84 op de negende en de VD 172 op
de tiende plaats. 



In gesprek met ....... Aad Donkersloot
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 ochtend in februari hebben we een afspraak 
gemaakt met Aad. Gezellig op de koffie.
Voordat we het goed en wel over Aad zelf konden hebben,
kregen we al een hele geschiedenis te horen over het
gebied, met de omringende polders, waar hij woont. 
Aad woont in een gezellig huis, prachtig gelegen aan de
Oude Kloosterdijk, voorheen gemeente Monnickendam,
nu gemeente Waterland. 
Aan de voorkant van het huis, gescheiden door een stukje
land, bevindt zich de Purmer E, waar een paar bootjes
van Aad liggen te dobberen.... Als je de Purmer E afvaart
richting het oosten kom je bij de Gouwzee uit, hoewel de
wateren al eeuwen van elkaar zijn gescheiden door een
dijk.
Hierover mag Aad meer vertellen in een andere aflevering
en op een ander tijdstip, maar nu terug naar hemzelf.

Hij is geboren in Monnickendam en woonde vanaf zijn
dertiende aan de Gooise Kaai. De botters die er afgemeerd
lagen vond hij erg interessant. Toen één van de eigenaren
hem vroeg of Aad zijn boot wilde bijhouden tijdens diens
afwezigheid, was dat een kolfje naar zijn hand.
Met 15 jaar ging hij van school om te gaan werken bij een
fabriekje dat katrolletjes maakte. Omdat dat toch een 
beetje saai was, monsterde hij met 16 jaar aan op een
kustvaarder. Hij werd aangenomen als matroos, maar
kwam al snel terecht in de machinekamer, waar ze wel
wat hulp konden gebruiken. 
Zelf heeft hij zich hier verder in bekwaamd.
Van zijn eerste gage heeft hij een zeilbootje gekocht,
waarmee hij zichzelf leerde zeilen.
Ruim twee jaar voer Aad op de kustvaarder om daarna
over te stappen op de Kapitein Kok, een radarboot, die
onlangs met Sail Amsterdam meevoer als Kapitein Anna.

Toen Aad zijn huidige vrouw Annemiek leerde kennen,
besloot hij aan de wal te gaan werken. Hij kwam in
Monnickendam bij een verwarmingsbedrijf terecht.
Al tijdens zijn werk op de schepen kreeg hij last van zijn
rug en na zes jaar werken op de wal kwam Aad in de
WAO terecht. Hij was toen 28/29 jaar oud en had een
versleten rug.
Samen met Annemiek kocht hij een tjalk, de Noordstar,
met als doel betalende gasten rond te varen. Het was een
heel oud schip, dat op de werf in Makkum gestript werd
om opnieuw opgebouwd te worden. De klus lag in handen
van de werfbaas, Eduard de Boer, en Aad en Annemiek
hielpen zoveel mogelijk mee. Voor dat doel hebben ze een
half jaar op de werf gewoond in een caravan.
Het schip werd in één winter vaarbaar gemaakt.
Helemaal af was het nog niet, maar de gastenverblijven
waren klaar. De privé-vertrekken van Aad en een maat
nog niet, dus dat was ’ s nachts weinig rust en zoeken
naar een  plekje om nog wat te kunnen slapen.
Omdat het geld op was, werd het eerste zeil een tweede-
handsje: Een getaand zeil, waar bij regen de taan uitliep.
Niet zo leuk voor de passagiers, die niet alleen nat werden
van de regen, maar er ook gekleurd op kwamen te staan.
De winter erop werd het schip afgebouwd.
Aan boord waren 20 slaapplaatsen voor gasten en voor
een dagtocht konden er 29 mensen mee. De thuishaven
was Hoorn en er werd gevaren via het charterkantoor
Hollands Glorie.

Na zeven jaar moest Aad dit werk opgeven door zijn
rugproblemen en werd de boot verkocht.
Toch bleven boten zijn grote hobby. Hij heeft er een
aantal; vaarbaar en in opbouw. Want ook het bouwen aan
een boot is hobby, rustig en in eigen tempo.
Zijn eerste zelf gekochte bootje heeft hij nog steeds.
Momenteel ligt deze in een loods in Broek in Waterland.
Na al die jaren was het bootje aan een flinke opknapbeurt
toe. Een lang project, waar Aad met plezier aan werkt.
Evenals aan een bootje wat in zijn schuur ligt en dat hij
met allerlei sloophout, vooral ceder, in elkaar zet.
Behalve het werken aan en met boten is Aad ook huisman.



Zijn vrouw heeft een kledingzaak in Purmerend en Aad
rijdt haar voor de inkoop overal naar toe. Daardoor is de
opvoeding van de kinderen ook grotendeels zijn taak
geworden.

Ik ben nu wel heel benieuwd hoe Aad bij de kwakken
verzeild is geraakt.
Dit begon ooit met zijn vader, die voor Aad altijd een
bruggetje open draaide als hij ging zeilen: De Langebrug.
Later werd vader brugwachter en draaide voor iedereen
dat bruggetje open. 
Op een keer kwam de VD 17 langs van Fred Ros.
Vader Donkersloot maakte een praatje met hem en zo
mocht Aad een keer mee zeilen. Omdat Fred een invaller
zocht, voer Aad een paar seizoenen met passagiers.
Toen de VD 17 werd verscheept naar Bonaire, heeft Aad
nog een tijdje voor Freds vrouw gevaren op een botter
uit Marken, de M 58.
Later kwam hij bij Piet Knook terecht en de VN 4.
Tijdens deze tochten kwam Aad in contact met Leo die
met de VD 84 voer. Leo vertelde dat ze nog schippers
zochten en vroeg Aad met hun mee te varen. Iedere
woensdagavond werd er gezeild. 
Aad kwam af en toe eens kijken, moest aan het sfeertje
wennen en deed eens een paar tochtjes met gasten als
Leo niet kon. Uiteindelijk is hij gebleven en is hij zelfs
nog een poosje nautisch toezichthouder geweest op de
VD 84, in dienst van Odion.
Het varen op de 84 was voor Aad een terugkeer. Hij kende
het schip, want lang voordat hij zelfs zijn eigen schip had,
heeft hij gevaren op de VD 84 en op de HZ 77. 
De eigenaar van beide schepen was Willem Simons,
bijgenaamd Willem Theelicht. Deze bijnaam had de man
te danken aan de studenten die hij veelal vervoerde.
Deze studenten kleedden zichzelf strak in pak en kregen
de bijnaam: de Theelichtjes. De eveneens strak in pak
gestoken schipper werd als vanzelf Willem Theelicht.

Toen de VD 17 weer terugkwam, vond Aad dat ook wel
leuk. Alleen vond hij de eerste keer dat hij als schipper
hiermee de Pieperrace voer, een aanfluiting.
Hij was gewend alleen met passagiers te varen, die hij
uitlegde wat ze moesten doen. Nu voer hij met een
„onervaren“ bemanning, die de zeilen niet goed
gebruikten, zodat ze gingen werken als een remmende
parachuut!
Intussen is Aad gewend en vindt hij de vereniging een
leuke club, waar soms de gemoederen weleens een beetje
oplopen. Hij vindt het leuk om dan de boel te sussen.
Zijn rol binnen de vereniging is die van schipper van de
VD 84 en ook leidt hij schippers op.

Maakte Aad ooit weleens een blunder?
Dat deed hij en hij wordt er nog akelig van als hij vertelt
over een aanvaring met Leo.
Leo voer op de VD 241 en Aad op de VD 84. Leo had
voorrang, maar Aad wilde voorlangs. Hij verkeek zich op
zijn bemanning en kreeg het schip niet voldoende op
snelheid. Toen kon hij Leo niet meer ontwijken en ramde
de 241, waarbij de giek los schoot. Gelukkig stond er
niemand onder en liep het verder goed af.

Tot slot nog een leuk verhaal.
Dat speelde zich af in de tijd dat Aad voer met zijn schip
de Noordstar, waar de zwaarden werden opgetakeld met
een lier. Ze deden mee aan een wedstrijd, een bolkoppen-
race en aan boord was de vereniging „Vrouwen Zeilen“.
Een extra maat ging mee voor extra kracht.
Bij het overstag gaan, vloog de zwaardloper van de lier af.
Deze sleepte onder water achter de boot aan.
Dreggen mocht niet baten.
Eén van de maten wilde per sé het water in. Spijkerbroek
uit, touw om zijn middel en hup in het water. In oktober
was dat best wel koud en de man werd steeds blauwer en
blauwer. Toen hij uit het water werd getrokken, bleef zijn
onderbroek daar achter. Stond hij daar aan dek, verkleumd
van de kou tussen allemaal vrouwen!
De dames hadden al gauw een handdoek om hem heen
gedaan en zo kon hij op zoek naar droge kleren en een
andere onderbroek. 

Margina Verniers

In augustus 2015 is de VD 84 direct na Sail doorgevaren
naar de Zaanse Schans.
Aldaar werden er vanuit de houtzaagmolen het Jonge
Schaap (leverancier van een partijtje lariks t.b.v. onze
rondhouten) twee mantelzorgtochten gevaren.
Het leerwerkbedrijf VD 84 was de trotse bemanning.
Dit bleek zo’n succes, dat er besloten werd om ook in
2016 een aantal mantelzorgtochten te organiseren.

Hoeveel tochten dit gaan worden is nog niet bekend,
maar wel dat het aan alle mantelzorgers van Zaanstad
wordt aangeboden. 
Hiervoor zijn de eerste twee weken van augustus 
gereserveerd. Volgens planning staat de VD 84 dan voor
groot onderhoud op de kant, dus welke kwak er naar de
Schans gaat is nog onbekend.

                                                       
Nico Dobber

Mantelzorg
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Omdat Rijkswaterstaat de Beneden IJssel bij Kampen
wilde uitdiepen, gaven zij in 2011, voorafgaand aan
deze werkzaamheden, opdracht onderzoek te doen 
naar de bodem.
Er werd een team samengesteld van archeologen van
ADC ArcheoProjecten, duiktechnici van Baars CIPRO
en bergingsspecialisten van HEBO Maritiem.
Samen vormden zij de combinatie ISALACOGGHE.
 
HET VOORONDERZOEK
Maritiem archeologen stuitten op een aantal wrakken, die
bedekt waren door een laag zand. Eén van deze wrakken 
was een kogge-achtig wrak met een lengte van 20 meter
en een breedte van 8 meter. Omdat het wrak zich in de
bodem van de IJssel bevond, kreeg het de naam 
IJsselkogge.  
In oktober 2012 werd de omgeving in kaart gebracht.
Behalve het kogge-achtig wrak werden er nog twee
wrakken aangetroffen: Een aak-achtig vaartuig van 
8 meter lang, dat deels onder het eerst genoemde wrak lag
en een punter-achtig vaartuig van 13 meter lang.
Dit onderzoek werd uitgevoerd op een diepte van 4 tot 5
meter. Met een zuigpomp werden zand, stenen en klei
opgezogen en boven water gezeefd om eventuele vondsten
uit het verleden veilig te stellen. Daarna kon alles weer
terug stromen in de IJssel. Al bij de eerste onderzoeken
bleek dat het kogge-achtige wrak nog redelijk goed intact
was en werd besloten het wrak te lichten.

DE LICHTING
Dit moest uiterst voorzichtig gebeuren. 
Op een werf in Zwartsluis werd een stalen frame gebouwd
door het bedrijf HEBO. Dit frame moest een soort mand
worden waar de kogge in kon hangen.

Vervolgens moesten onder het schip door banden worden
aangebracht, die aan het frame zouden worden bevestigd.
Dit gebeurde door een soort tunnels te spuiten waardoor
het zand werd weggeblazen en tegelijkertijd de banden
er onderdoor werden gespoten.
De kogge zou in 20 banden komen te hangen.

Op woensdag 10 februari was het zover. 
Het 50 ton wegende schip werd heel langzaam omhoog
getakeld, terwijl onder water, het zand van het schip
werd gezogen.
Eenmaal boven water werd de kogge voorzichtig op een
poton neergezet.

UNIEKE INFORMATIE OVER DE KOGGE

In Nederland zijn in totaal zo’n 14 koggewrakken 
gevonden, waarvan deze vondst de meest intacte is 
tot nu toe.
Ter plaatse kon al worden vastgesteld dat de bouw- en
ondergangs- of afzinkdatum van de IJsselkogge lag 
tussen 1400 en 1450 na Chr. Ook het aak-achtige wrak
werd gedateerd in die tijd.
Er werd vastgesteld dat het schip ooit gebouwd is met 
eikenhout uit Nederland.
De huidplanken hebben een dikte van 2 cm. en zijn
overnaads bevestigd. De naden zijn dichtgemaakt met
breeuwsel, bestaande uit plantenstengels, mos en
vermoedelijk touw.
Bijzonder is ook dat de huidplanken van de binnensteven
zijn bevestigd door middel van ijzeren spijkers met
ronde kop. Bij de buitensteven werden ijzeren bouten
gebruikt met ronde kop.

Een ander unicum dat gevonden werd op dit schip, is een
bakstenen koepeloven van 2,5 bij 1 meter.
Op het achterdek was een kombuis waarin de oven zich
bevond. Hij is opgebouwd uit geglazuurde tegels en
kloostermoppen uit de 14  eeuw.    
Dit is nooit eerder op een middeleeuws schip aangetroffen.
Het was zelfs niet bekend dat middeleeuwse schepen een
kombuis hadden. Wel is bekend dat er op het dek
vuurplaatsen werden gemaakt. Deze bestonden uit stenen,
waarop een dun laagje zand werd aangebracht. Hier kon
dan voorzichtig een vuurtje op worden gestookt.

Het bleek ook dat in de loop der eeuwen het schip een
soort afvalbak is geworden.  

zie foto pagina 6e
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Van alles werd er gevonden, zoals lege bierblikjes en
Colaflessen, maar ook prehistorische werktuigen van
vuursteen. Dit laatste duidt op hele vroege bewoning
van dit gebied.

DE IJSSEL EN KAMPEN

Waarom dit schip op deze plek op de bodem van de IJssel
terecht is gekomen, is vooralsnog een vraag.
Kampen was in de Middeleeuwen een bloeiende 
Hanzestad. De stad werd gesticht in de tweede helft van
de 12  eeuw op de linkeroever van de IJssel.   
De IJssel was in die tijd een belangrijke vaarroute tussen
het Rijnland en de Zuiderzee. De Zuiderzee was in de
Late Middeleeuwen en de tijd erna het „verkeersplein“
van de Lage Landen.

De koggeschepen waren zeewaardige schepen, die ingezet
werden op de handelsroutes naar andere grote Hanze-
steden, zoals Londen, Brugge, Antwerpen en het 
Oostzeegebied. Met name vanuit Kampen werd veel
handel gedreven met het Oostzeegebied.
Helaas voor Kampen begon in de 16  eeuw de monding
van de IJssel te verzanden door de invloed van de zee
enerzijds en de aanvoer van gesteente via de IJssel  
anderzijds. Dit leidde uiteindelijk tot volledige verzanding
van de IJsselloop en -monding.   
In de 17  eeuw was de IJssel volledig onbevaarbaar.

Omdat de verzanding van Kampen al in de 15  eeuw 
een probleem begon te vormen, kan het zijn dat er hier
sprake is van Middeleeuws watermanagement.
Het zou kunnen dat de gevonden wrakken expres zijn
afgezonken om de rivier gedeeltelijk af te dammen, 
te versmallen of om te buigen. 
Hier is echter nog geen bewijs van gevonden.

Koepeloven

DE CONSERVERING

Na de lichting werd de kogge over water vervoerd naar
Lelystad. 
Hier aangekomen werd het schip met frame en al op een
mammoettrailer gezet en zo het tijdelijk conserverings-
station van Batavialand binnen gereden.

In dit station zal de kogge voortdurend nat worden
gehouden en wordt de luchtvochtigheid binnen
dag en nacht gecontroleerd.

Het onderzoek en de conservering zullen worden
uitgevoerd door Stichting Batavialand.
Dit is een samenwerking tussen Bataviawerf, Nieuw Land
Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie. 

Voorlopig gaat onderzocht worden of het wrak 
voorzichtig kan worden gedroogd. Dit onderzoek zal
duren tot juni 2016.
Als het schip in goede staat blijkt te zijn, duurt de
conservering vervolgens nog zo’n drie jaar.

Onze speciale dank gaat uit naar de archeologen van
ADC ArcheoProjecten voor hun medewerking
en naar Isalacogghe voor de foto’s.

                                                      

Margina Verniers

HANZESTEDEN

Een Hanze was een vereniging van steden in de
Middeleeuwen.
Er waren meer dan 70 steden lid, waaronder Kampen,
maar ook Zwolle en Deventer en vele buitenlandse 
steden. 
De steden die lid waren, werden Hanzesteden genoemd.
Hun doel was handel drijven, waarbij zij elkaar hielpen.
Samen inkopen en verkopen, samen reizen.
Een grote vloot schepen werd minder snel aangevallen
door piraten.
Er werd veel geld verdiend en de Hanzesteden werden
steeds rijker. Daardoor gingen zij grote muren om hun
stad bouwen. Ook de handelaren profiteerden hiervan.
Zij konden grotere en mooiere huizen bouwen. 

KLOOSTERMOPPEN,
ook wel genoemd kloosterstenen of monniksstenen.
Dit zijn middeleeuwse bakstenen, die vooral werden
gebruikt in kloosters, kerken of kastelen.
Het is niet met zekerheid vastgesteld, maar men denkt
dat kloosterorden begonnen zijn met de baksteenfabricage.
Vandaar de naam.
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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

Over Paardenkrachten

Dirk Appel

Smit Elektra
meer dan 50 jaar ervaring

Smit Elektra is een middelgroot en breed gespecialiseerd

elektrotechnisch installatiebedrijf in Volendam.

Volwaardig gecertificeerd en reeds 50 jaar 

verantwoordelijk voor talloze elektronische installaties.

Thuis in diverse markten en altijd voorop lopend op

technische ontwikkelingen en innovaties.

Techniek is mensending

Techniek is voor Smit Elektra puur een „mensending“

en zet deze in om haar steentje bij te kunnen dragen aan

het in beweging zetten van moderne organisaties en

bedrijven.

100+ medewerkers

Met een vaste kern van ruim 100 medewerkers is

Smit Elektra in staat de meest complexe elektrotechnische

projecten en vraagstukken tot een goed einde te brengen.

Smit Elektra is ook al jarenlang een trouwe sponsor van

Vereniging Behoud de Volendammer Botters en heeft

er mede aan bijgedragen dat de VD 17 vanuit Bonaire

naar Volendam is gehaald.

De Butter & Eekrace, waar het bedrijf al vanaf de start

aan meedoet, is al haast een traditie geworden voor 

directie, personeel en relaties.

Wij hopen nog jarenlang op de steun van 

Smit Elektrotechniek te mogen rekenen!

Zie voor verdere info: 

 

www. smitelektra.nl

Mij wordt wel eens gevraagd hoe sterk een vliegtuigmotor

is of hoeveel vermogen zo’n motor levert.

Een dergelijke vraag is niet zo gemakkelijk te 

beantwoorden, omdat de meeste mensen bij motor-

vermogen denken in hoeveelheid paardenkrachten, PK,

terwijl het vermogen van vliegtuigstraalmotoren in

Pound/Trust of Stuwkracht wordt uitgedrukt.

Hoewel er geen formule voor bestaat, is het wel mogelijk

om hoeveelheid stuwkracht om te rekenen naar Pk’s.

Om de duizelingwekkende getallen die hierna gaan 

volgen, noem ik voor het begrip eerst een aantal andere

krachtbronnen.

Een Suzuki Swift heeft een 1,2 liter motor die 65 PK 

levert, terwijl een wat zwaardere auto al gauw aan de

150 PK komt.

Het vermogen van de grootste, op de oceanen varende,

schepen (400m lang, 60m breed) ligt rond de 100.000 PK.

Dan de vliegtuigmotor. Als voorbeeld neem ik de motor

van de Boeing 747, tot voor kort het grootste passagiers-

vliegtuig ter wereld, aangedreven door 4 motoren.

Een B747 motor levert tijdens de start 96.500 PK,

wat betekent dat het 400.000 kg wegende toestel met in

totaal 386.000 PK de lucht wordt ingesleurd.

Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat

deze motoren maar maximaal 5 minuten op dit maximale

vermogen belast mogen worden.

Na een langere belasting zouden de voorste turbine-

schoepen, door de combinatie van thermische en

mechanische belasting, gaan vervormen en afbreken.

Als het toestel op 600m hoogte is aangekomen, wordt er

minder stijl geklommen tot cruisehoogte. Tijdens het

cruisen levert een motor ongeveer 61.000 PK.

Voor dat het u met deze getallen begint te duizelen, 

keren we maar weer terug op aarde.

Onze botters hebben een vermogen van ongeveer 105 PK,

maar die hoeven gelukkig ook niet de lucht in.



 
 
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 2016

NK Zeilende Visserij
vrijdag 30 sept. en  zaterdag 1 okt. 

Muiderhardzeildagen
zaterdag en zondag 29 / 30 oktober

Kenterschootrace
zaterdag en zondag 30 april / 1 mei

Butter & Eek race
vrijdag 13 mei

Zomerreunie Botterbehoud
begin juni

Kuilstrijd Volendam
vrijdag en zaterdag 24 / 25 juni

Volendammer Dag
zondag 26 juni

Gehandicapten varen
maandag 27 juni

Jan Haring race
zaterdag en zondag 9 / 10 juli

De Pieperrace
zaterdag en zondag 2 en 3 april

Zuiderzee Visserijdag Medemblik
zaterdag 16 april ???

Vakantietocht?
juli / augustus

VD84 op de Zaan
zondag 31 juli / zondag 14 augustus

Spakenburger Visserijdag
zaterdag 3 september

Kermis visbakken Volendam
zondag 4 september

Elburger Botterdagen
zaterdag en zondag 10/11 september

Jos de Boer

Winter 2016

2016

1960

Kinderpostzegel

De romp van een schip is de gehele
scheepsconstructie zonder losse delen
zoals o.a. het roer, de zwaarden,
masten en tuigage.
De huid is de buitenbekleding van 
het schip.
De huidgang is een reeks van in 
elkaars verlengde liggende (huid)-
planken, die deel uitmaken van de 
huid van het schip.
De kim is de overgang tussen vlak en
zijden.
Kimmen is het waterdicht maken van
de inwendige hoeken bij de overgang
van wand naar hoek.
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