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Een kwak weer als een vis in het water

Nadat de VD 17 in oktober weer te water is
gelaten, is het werk aan het schip, ondanks het
vaak slechte weer, toch de hele winter door
gegaan.
De lekkage is nog niet helemaal gedicht, maar
met de door Leo geïnstalleerde automatische
pompjes is het prima in orde.

De mast is er

donderdag 

9 maart weer op

geplaatst, waarna

het optuigen van 

het zeilwerk kan

beginnen.

Het timmerwerk is inmiddels zover klaar, dat
dat geen beletsel zal vormen om de Pieperrace
met de VD 17 te varen.

De grootste uitdaging is, op het moment van 
dit schrijven, het in bedrijf krijgen van de 
motor. Hiermee zijn verschillende vrijwilligers
aan het werk. 
Vooral de uitlaat verdient hierbij een speciale
vermelding. Deze lange, met veel bochten
gezegende pijp, bleek zeer moeilijk door het
reeds bestaande gat in de achterhoos op zijn
plaats te krijgen.
Nadat al het intellect van de vereniging er een
tijdje tevergeefs mee aan het worstelen is
geweest, bleek alleen Cor met een aantal
magische bewegingen in staat de pijp op zijn
plaats te krijgen. Hij gaat sindsdien door het
leven als de pijpenfluisteraar.
Het is dus nog steeds spannend of we de
Pieperrace gaan halen, maar met nog een paar
zaterdagen en woensdagen voor de boeg blijven
we daarnaar streven.

Dirk Appel
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Na een gezellige nieuwjaarsreceptie in 
januari (foto’s pag. 8), hebben we in maart
een goed bezochte Algemene Leden-
vergadering gehad. 
Het voorjaar lonkt en de boten worden
vaarklaar gemaakt.

Wij blikken terug op een paar gebeurtenissen
van het afgelopen seizoen.
Zo is er een leuke foto-reportage van de laatste
wedstrijd van 2016: De Muiderhardzeildagen.

„Pampus als tropisch atol in de Stille Zuidzee“.

Aansluitend een verslag van de Waddenzee-
tocht, gevaren met de VD 241 in augustus jl.
Maar ook een verhaal over de oude werf in
Edam, waar de kwakken regelmatig op de
helling gaan.
De redactie bezocht Wiebe en zijn
prachtige boot, voor een interview.
Het werd een interessant gesprek.

De VD 84 ligt nog op de werf, maar de VD 17 
is terug in de haven, waarna een spectaculaire
actie volgde om de mast er weer op te krijgen.

Knap werk van de
firma Siem Steur
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De geschiedenis van een oude werf
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In die tijd was het gebied letterlijk waterland. De 
Purmer en de Wormer waren gewoon open water en via 
Edam kwam je bij de Zuiderzee.
Bij de Dam was een sluis voor eb en vloed en het 
Oorgat was een rivier.
Het Doelland, nu een straatje met aan weerskanten 
huisjes, was een oude binnenhaven. Edam kent nog 
steeds een aantal sluisjes, o.a. die bij het Doelland. 

Dit was een kleine sluis waar de boeren met hun grote 
koeboten niet doorheen konden. Zij moesten dan 
overladen in het kommetje tussen de werf en de sluis 
en het huidige hotel/restaurant Fortuna. Een doffe 
ellende en daarom draagt dit stukje water nog steeds de 
naam Boerenverdriet.

Tot 1977 was er een houten sleephelling op de werf, nu 
liggen er rails en is er een kar.
Toen de staalbouw in opkomst kwam, was deze werf 
de eerste die overging naar staal.

Er liggen in Edam nog een aantal schepen die hier 
gebouwd zijn. Freek weet de namen nog te noemen. 
Hij heeft het liefst oude schepen in onderhoud, wat ook 
heel mooi past in deze omgeving.
Die oude scheepswerf, een bijzonder plekje in oud 
Edam.
                                                           Margina Verniers

Het Boerenverdriet met links de scheepwerf in 1920

De scheepswerf in Edam  

Freek Slot is de huidige eigenaar van de werf, waar hij 
als 6 jarig jongetje al rond liep.
Door goed te observeren heeft hij veel geleerd van de 
vakmensen die hier aan het werk waren. 
Zijn opa en oma huurden ooit het huisje naast de werf, 
waar ook de vader van Freek opgroeide. Vader Slot 
ging werken in Friesland, maar kwam later toch 
terecht op de werf die aan Manus Groot toebehoorde. 
Manus, die zelf geen kinderen had, beschouwde 
Freeks vader als een soort petekind en deed later de 
werf aan hem over.
Freek trad in de voetsporen van zijn vader. Hij vindt 
zijn werk afwisselend. Heeft het onderhoud van 
schepen en voert reparaties uit: van beslag tot 
breeuwen, van laseren tot schilderen. Zijn klanten 
komen vanuit heel Nederland.

De scheepswerf, die middenin Edam ligt, vond zijn 
oorsprong in 1768.
Edam was een handelsstad en vele schepen deden de 
haven aan en hadden onderhoud nodig.
Edam telde zo'n 30 scheepswerven,  waarvan deze 
werf de enige nog in gebruik zijnde en de laatste 
scheepswerf is.
Vroeger waren de boten van hout en zijn er hier wel 
200 koeboten gebouwd. Deze werden verhuurd aan de 
boeren van de omringende boerderijen. De werf bleef 
eigenaar en had het onderhoud van de boten.
Het hout kwam uit de Zaan, waar veel houtzaagmolens 
stonden.
Aan de Lingerzijde was een huifkarrenmakerij 
gevestigd.



In gesprek met ....... Wiebe Brienen
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

Op een zonnige dinsdagochtend in februari gingen wij
op bezoek bij Wiebe en Els. 
Hun thuishaven is Purmerend. Zij wonen middenin
de stad op een Klipperaak uit 1912. Het is een 
prachtige boot, door Wiebe zelf helemaal opgebouwd.

De klipperaak is gebouwd in Stroobos op de werf
Barkmeijer. Oorspronkelijk werd er turf mee vervoerd.
Toen het kolen tijdperk zijn intrede deed, werd de aak
gebruikt om kermisattrakties mee te vervoeren.
Ook is hij ingezet als Protest-schip. Verhuurd aan de
Vereniging tot behoud van het IJsselmeer voer hij langs
de voormalige Zuiderzeehavens met het spandoek:
„Markermeer met water, veel meer waard voor later“.
In 1981 bezochten Wiebe en Els het schip toen het in de
haven van Monnickendam lag en zij daar lid werden van
de IJsselmeervereniging.
Zij konden toen niet weten dat zij ditzelfde schip in
1983 zouden kopen....

Wiebe werd geboren in Amsterdam-west en verhuisde
later met zijn ouders naar Purmerend, waar hij op
18 jarige leeftijd Els leerde kennen.
Na de lagere school ging hij naar de Meubelmaker- en
Stoffeerdersvakschool in de Jordaan. Hij volgde een
opleiding tot meubelstoffeerder, maar heeft er nooit zijn
beroep van gemaakt. Wel heeft hij jaren als woning-
stoffeerder gewerkt, maar eigenlijk vond hij zwemmen
veel leuker. Hij besloot zweminstructeur te worden.
Door een chloor-allergie moest hij uiteindelijk met dit
beroep stoppen.
Inmiddels getrouwd, paste hij sindsdien overdag op zijn
dochter en ging in de avonduren werken bij Kadijkerkoog.
Ook koos hij voor een opleiding als meubelmaker.

Het gezin woonde op een flat en omdat beide echtelieden
van watersport hielden, kochten zij een zeiljachtje, een
kolibrie. Toen dochter Saskia groter werd, werd er 
omgekeken naar een grotere boot. Op dat moment lag hun
huidige schip te koop aan de kade van de Where.
Het was 1983.

Besloten werd het schip te kopen. Zij hielden de ligplaats
aan en betrokken het schip, dat grondig verbouwd moest
worden. Ook was er geen stromend water en elektriciteit.
Olielampen en jerrycans met water brachten uitkomst,
evenals de opleidingen van Wiebe.
Toegerust met kennis van houtbewerken en meubels
maken kon hij aan de slag. In diezelfde tijd kreeg hij een
baan als aktiviteitenbegeleider houtbewerken, wat hij 
tot aan zijn pensioen heeft gedaan.

Het schip is een plaatje geworden, waar met veel liefde
en toewijding voor wordt gezorgd. Waar mooie en lange
tochten mee gevaren worden, samen met Harry, de
scheepskat, die al heel wat jaren zijn plekje aan boord
heeft.

In 2002 is Wiebe, via Peter Stokroos, bij de VD 172 
betrokken geraakt. Hij begon als maat en werd schipper
na het behalen van zijn grootvaarbewijs. Het zeilen trok
en inmiddels vaart hij op alle kwakken, vooral
verhuurtjes en wedstrijden.
In de tijd dat Wiebe bij de vereniging kwam, werd er op
zaterdag in de winter aan de boten onderhoud gepleegd.
Later kwam de woensdagavond erbij.
Sinds zijn pensionering kan hij overdag meewerken.
Sinds de VD 17 op de kant ligt, behoort hij tot het vaste
klusteam op woensdag.
De vereniging vindt hij prima, maar doordat hij de hele
woensdag al op de werf aan het werk is, vaart hij op de
woensdagavonden nauwelijks meer.

Tot slot nog een leuke anekdote: „We gingen op weg
naar Hoorn voor de laatste wedstrijd van het seizoen.
Omdat het nogal nevelig weer was, voeren we op kompas.
Er werd met twee boten gevaren; de 17 en de 172.
Toen kwam er een kreet van de 17 met de vraag wat of
we aan het doen waren! De 172 ging zigzaggend over het
water, voer nu eens links, dan weer rechts van de 17.
Bleek het kompas verstoord te zijn doordat er een
mobieltje naast lag!“
Een hilarische gebeurtenis.

Als allerlaatste nog even over de werf Barkmeijer, aan
het Margrietkanaal op de grens van Friesland/Groningen.
Zij bestaan nog steeds en maken nu grote sleepboten.
Een klipperaak uit 1910 voer daar onlangs voorbij.
De schipper riep naar de werf: „Deze boot is hier 
gebouwd!“  Het antwoord: „Dan wordt het tijd dat je een
nieuwe koopt!“



Muiderhardzeildagen 2016
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De omstandigheden waren bijzonder voor eind oktober: Zonnig, 15 graden en vrijwel windstil.
We zijn er met de VD172 en de VD241 heen geweest, totaal met ca. 9 personen.

Het Slot in het laatste avondlicht

De heenreis vrijdag: Zon onder boven Pampus,
koud, kacheltje aan.

In slow-motion sprint naar de boei 

Bloedstollend loefduel met Henk van Halteren

Zaterdag: Samen over de startlijn gedobberd

Traag drijvend naar de finish

Het was een prachtige dag

Zondag: Het ontbijt
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Waddenzee tocht augustus 2016

 

Henk de Boer

Op zondag het havengat uit,
langs de ontbindende Elisabeth Smit

In tandem naar Volendam stomen.
Onderweg aftuigen voor de winter.

Woensdag 17 augustus zijn we rond een uur of tien
vertrokken uit Volendam; wind noord-oost, 4 Bft.
De bemanning bestond uit Leo, Nico Juist, Ben de Boer,
Wiebe, Ron, Margina en Henk de Boer. Deze laatste voer
één dag mee en ging ’s avonds weer van boord.

Het was fris maar lekker zonnig weer. Er was volop koffie,
thee en koek aanwezig en zelfs een aardige voorraad vis.
Bij Leo begon het tegen het middaguur al te kriebelen.
Er werd een plekje in de luwte gezocht, waar hij rustig
scholletjes kon bakken. Het was heerlijk, met dank aan
Jos die dit weer prima voor ons had uitgezocht.
Bij de sluis van Enkhuizen was het niet druk. Met drie
grote schepen konden we daar moeiteloos in. 
Komen dan toch nog op het laatste moment allerlei
opdringerige kleine bootjes aan. En maar voordringen!
Gelukkig pasten we er allemaal in.

Op naar Den Oever, waar de VD 172 die middag ook was
gearriveerd. Zij kwamen van het wad en waren op de
terugweg. In de oude vissershaven langszij aangelegd.
Bij controle van het drinkwater bleek dat we toch beter
eerst water konden inslaan.
Toen we voor de tweede keer langs de 172 lagen, was 
Leo’s echtgenoot gearriveerd met nog wat aanvulling op
onze voorraad, zoals een grill-apparaat. Want ja, wat is een
waddentocht zonder een zelf ontworpen grill!
Nadat Leo’s zonen ijverig pokemonnen hadden lopen
zoeken in de haven, keerde de familie terug naar huis,
Henk met zich meenemend. Helaas miste deze daardoor
zijn avondmaal van wederom gebakken vis.
Terwijl de bemanning van de 172 zich tegoed ging doen
aan het toetje, moest ons diner nog bereid worden.
Deze keer was het Ben die zich ontfermde over de
scharren. Hij voorspelde dat hij waarschijnlijk tot een 
uur of 11 zou staan bakken. En....hij kreeg gelijk!

Maar met een lekkere salade erbij hadden wij een heerlijk
avondmaal.
Het ontbijt bestond de volgende ochtend voor sommige
onder ons uit....gebakken vis.

Donderdag 18 augustus konden we na het ontbijt het wad
op. Terwijl de buren nog sliepen, voeren wij uit.
Wind noord-oost, 5 Bft. 
Op het programma stond droogvallen. Er werd regelmatig
overlegd op welke plek dat het beste zou kunnen.
Kaarten werden bekeken, ervaringen uitgewisseld,
plannen gewijzigd. Sommige van ons hadden veel 
ervaring, anderen helemaal niets. Sommigen wilden
liever niet droogvallen, anderen juist weer wel.
Er moest rekening gehouden worden met fuiken en
mosselbanken, afnemend tij en volle maan.
Ook met kaarten die niet helemaal klopten omdat er
bepaalde boeien wel of niet op stonden.

Uiteindelijk hebben we van een afstandje Vlieland en
Terschelling gezien en zijn we ten zuiden van Griendt in
een geultje drooggevallen. Nou ja, bijna!
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Leo ging als eerste van boord en bedacht dat het trappetje
te kort was. Onderaan de trap werd de loopplank 
bevestigd, waarvan het einde zo’n beetje op het water
dobberde. Als je er overheen liep, ging dat vanzelf 
omlaag en kon je netjes af- en opstappen. 
Na wat pootje baden kon er een wandeling over een
zandplaat gemaakt worden. In het laagje water om de
boot zagen we regelmatig krabbetjes lopen.

Terug aan boord kon er gekookt en gegeten worden
(geen vis deze keer). Ondertussen steeg het water. Omdat
we in een geul lagen zouden we snel weg kunnen varen.
Toen was er gedoe met het anker. Wiebe had zelf altijd
een anker met een neuring bij zich, Leo wilde daar nooit
iets van weten. Het bleek toch wel nuttig te zijn en Leo
sprak met zichzelf af nooit meer uit te varen zonder 
neuring. 
Uiteindelijk kwamen we los en voeren richting Harlingen,
waar we net voor de schemering inviel, aankwamen.

Onderweg hadden we een lucht met prachtig avondrood.
Na twee bruggen gepasseerd te zijn en een feilloze draai
in de haven, vonden we onze plek aan de kade.
Onder het genot van een schippersborrel werd de dag
nog eens goed doorgenomen.

Vrijdag 19 augustus werd er ’s morgens dankbaar gebruik
gemaakt van de douche-cabine aan het eind van het 
grachtje. Ondertussen werd aan boord het ontbijt voor-
bereid door Ron. Voor de liefhebbers waren er gebakken
eieren, met of zonder spek en kaas.
Hierna deden Ron en Ben de afwas, terwijl Nico en Wiebe
een winkel voor scheepvaart artikelen opzochten en Leo
en Margina boodschappen gingen doen bij de plaatselijke
grootgrutter.
Om 11 uur gingen de bruggen open en al snel zeilden we
richting Texel. Wind zuid zuid-west, 4 Bft.
Er was een ware uittocht van boten, terwijl vanuit een
andere richting een hele toevoer van boten was.

Het was prachtig weer, zelfs warm. Helaas veranderde
dat halverwege de middag. Het werd mistig en de wind
nam af. Toen we uiteindelijk Oudenschild bereikten,
begon het te regenen. Nadat we goed vast lagen, werd er
zeer vindingrijk een zeil gespannen over een deel van het
achterdek, dat met bezems en allerlei lijnen vakkundig
werd vastgemaakt.
Nu moesten er twee kippen een
tijdje garen op de grill.
Leo had eerder die middag
de kippen al volgestopt met
groenten en kruiden. 

Wiebe en Nico gingen de wal
op om een patatboer te 
zoeken. Een lastige klus,
maar uiteindelijk werd er
één gevonden.
Met patat als eerste gang,
salade en pasta als tweede
en gegrilde kip tot besluit,
hadden we een heerlijk diner.  De maaltijd werd,
naarmate het harder ging regenen, in het vooronder
opgegeten. Daar was het lekker warm en droog.

Zaterdag 20 augustus moest er op tijd uitgevaren worden.
Geen tijd voor een uitgebreid ontbijt: Een slok water,
koude kip, een krentenbol. Met de stroom mee, een
zonnetje erbij en een stevige westenwind, zagen we
achter ons de regen over Texel trekken.
Omdat er in Den Oever visserijdagen waren en de havens
vol boten lagen, zijn we doorgevaren naar Enkhuizen.
In het Zuiderzeemuseum kregen we een mooi plekje in
de oude haven. 
Hier konden we ons laatste avondmaal nuttigen:
Roerbakmie met gehakt. Er was gelukkig iemand bij,
die hier nog nooit van gehoord had. Het is altijd fijn om
iets nieuws aan te kunnen bieden.

Een wandeling door het museum is ook altijd leuk.
Vanuit Enkhuizen klonk muziek en Leo en Nico gingen
op verkenning uit. Wiebe en Ben hadden zin om te klussen
en probeerden vakkundig een kier te maken voor het
dekluik, wat ten dele lukte.
De thuisblijvers gingen slapen bij het invallen van de
duisternis. Pas in het holst van de nacht kwamen de
feestgangers terug.

Zondag 21 augustus werden wij wakker met stromende
regen. Geen ontbijt aan dek dus.
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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

Margina Verniers

In het vooronder werd een provisorische tafel gemaakt,
waarop Ron alle eieren kon bakken die er nog waren.
Het was een knus geheel.
Na een natte wandeling door het museum, waar een 
minimaal aantal bezoekers liep, konden we uitvaren.
Leo had nog een partij bokking gescoord en deze werd
tijdens de lunch lekker opgepeuzeld.
Eenmaal op het Markermeer kwam de zon te voorschijn.
Om ons heen zagen we enorme buien langs trekken.

Af en toe kregen we er zelf ook één over ons heen.
Bij één zo’n bui liet Leo aan Nico zien hoe je moest
bijleggen. (zie schippersjargon)
Op dat moment had de zee de aanblik van een 
surrealistisch schilderij. Ze had een kleur die bestond uit
allerlei tinten grijs. De regelmatige golven leken stil te
staan. In de golven waren allemaal putjes gemaakt door
de regenstralen, die ook stil leken te staan.
Het was een wonderlijke maar prachtige aanblik.
Helaas heeft niemand er een foto van gemaakt.

Het werd een prachtige tocht waarop de kwak met een
lekker gangetje door het water kliefde.
Aan het eind van de middag bereikten wij Volendam.
Zo was er weer een einde gekomen aan een
gedenkwaardige waddenzee tocht.

                                                       

Hoe gaat het met de VD 84

Op de 84 is al het sloopwerk gedaan

De in Friesland opgehaalde krommers, zijn bewerkt door
Freek, evenals de bovenspanten en de langspanten.
Deze laatsten komen weer uit Laren.
De wintertent moest er af om de vloerligger op maat te
kunnen maken.
Verder moeten er gangen vernieuwd en achternaden
gebreeuwd. Her en der zijn er nieuwe stukken in het hout
van de gangen gezet.
Tot slot moet de buitenkant van de romp worden kaal-
geschraapt en daarna opnieuw in de woodskin gezet.
Het berghout moet worden opgeknapt.

Alles bij elkaar is het een hoop werk, maar met een goed
team vrijwilligers en de mannen en vrouwen van Odion
moet het lukken.
Het streven is om in juni het water weer in te kunnen,
maar het kan ook juli worden.

Al jaren kunnen we een beroep op hun doen.
Of het nu gaat om het scoperen en moffelen
van het ijzerwerk van de botters, of het
uithijsen en weer plaatsen van de mast.
Ze staan iedere keer weer voor ons klaar!

Ruim 60 jaar ervaring

Kwaliteit staat centraal

Veelzijdig met staal

Siem Steur Staalconstructies is een familiebedrijf uit
Volendam, met meer dan  ervaring in het 
vervaardigen van staalconstructies. Door de jaren heen
zijn zij dankzij ervaring, kennis en vakmanschap één van
de meest gerenommeerde staalbouwers van Nederland
geworden.

60 jaar

De kwaliteit van hun producten wordt voor een groot deel
bepaald door het vakkundig en ervaren personeel.
Om deze kwaliteit te waarborgen werken zij volgens het

, het 
, het  principe en zijn ze

.

kwaliteitssysteem En1090 EXC3 ISO gecertificeerde
bouwproces BIM-engineering
VCA gecertificeerd

Binnen hun dienstverlening kennen ze een absolute
specialisatie in gecompliceerde en technisch hoogstaande
staalconstructies. Ook het vervaardigen van , 

, , ,
, , en 

behoren tot de werkzaamheden.

RVS
staal tbv (petro)chemie stutconstructies liftschachten
trappen hekwerken machineonderdelen conserveren

Freek Slot
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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 2017
Pieperrace
Zaterdag 1 en zondag 2 april

Knopencursus
Vrijdag 7 april

Botteruitje
Zaterdag 22 april

Hellingbeurt VD172
8 - 17 mei

Kenterschootrace
Zaterdag 20 en zondag 21 mei

Butter en Eek race
Vrijdag 2 en zaterdag 3 juni

Zomerreunie Botterbehoud
Begin juni

Aaltjesdag Harderwijk
Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni

Kuilstrijd Volendam
Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni

Volendammer Dag
Zondag 25 juni

Gehandicapten varen
Maandag 26 juni

Haringparty Volendam
Maandag 26 juni of maandag 3 juli

Jan Haring race
Zaterdag 8 en zondag 9 juli

Monnickendammer Visdagen
Alle vrijdagen van 14 juli t/m 18 aug.

VD 84 naar Haarlem/Zaandam
Woensdag 26 juli

Vakantietochten juli/augustus

Spakenburger visserijdag
Zaterdag 2 september

Elburger Botterdagen
Vrijdag 8 en zaterdag 9 september

Kermis visbakken Volendam
Zondag 10 september

NK Zeilende Visserij ???
6-8 oktober

Bontekoerace Hoorn
Zaterdag 28 en zondag 29 oktober

De voorzitter houdt zijn jaarlijkse toespraak
tijdens de Nieuwjaarsreceptie....
en het bleef nog lang gezellig!

Bijleggen gebeurt wanneer er een flinke

bui over je heen trekt.

Het grootzeil is gehesen. Op het moment

dat de bui losbarst, wordt het roer los-

gelaten. Het schip blijft stil liggen.

Tijdens het wadvaren kwamen de 

volgende uitdrukkingen voorbij:

  Zie je een meeuw in het water staan,

  is het tijd om overstag te gaan.

  Komt de regen voor de wind,

  berg je zeilen dan gezwind.

  Komt de wind voor de regen,

  dan kan het er nog wel even tegen.
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