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Deze keer beginnen we het Botternuuws met
een verslag van het wel en wee op de scheeps-
werf in Edam. Minstens één keer per jaar
komen hier één of meerdere schepen van de
vereniging op bezoek. 
Het levert vaak prachtige plaatjes op. Maar ook
tijdens wedstrijden of op de woensdagavond, 
de verenigingsavond, worden er mooie foto’s
gemaakt. 
Ook de toeristen die zich op de Dijk bevinden,
genieten van zo’n wegzeilende of terugkerende
kwak. De foto hieronder werd gemaakt door
een willekeurige toerist vanaf de Dijk.

Niet alleen op het water, maar ook op het land
was de vereniging aktief. Zo is er een uitstapje
gemaakt naar het Openluchtmuseum in Arnhem
met de bus en hebben verschillende leden met
elkaar een fietstocht gemaakt.
Hier zijn leuke verslagen over geschreven.

Ook is er een boot afgevaren naar Zaandam,
wat dit jaar in het teken van de schilder
Claude Monet staat. Een dag lang zijn er 
„Monet tochtjes“ gevaren met een enthousiast
publiek aan boord.

Het laatste weekend van juni was het een 
drukte van jewelste in Volendam. Het weekend
was gevuld met een nachtelijke vistocht 
volgens de dwarskuilmethode, een 
Volendammerdag waarop zo’n 80 mensen
een tochtje met een kwak mee konden maken,
een mooie vaartocht met gehandicapten en
een Haringparty, waarop een vaatje haring
werd geveild voor het goede doel. In dit geval
onze eigen vereniging. Het was een groot
succes, waarover meer te lezen is in het 
volgende Botternuuws.

Om met een aktiviteit uit het begin van het jaar
te eindigen: De knopencursus gegeven door
Aad, was eveneens een groot succes.

Nog een fijne nazomer allemaal.
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Even knippen, scheren en smeren bij de VD 172 en
een stukje breeuwen bij de VD 17 en dan weer snel
te water..... 
Dat was de verwachting, maar de realiteit was anders.

Eerst werd de VD 17 op de helling getrokken en eenmaal
boven water zag het er goed uit, want er was praktisch
geen aangroei.
Maar toen het oog van de hellingbaas op de huid van het
onderwaterschip viel, kwamen er andere zaken aan het
licht. Omdat de VD 17 zo’n 2 jaar op het droge had
gelegen, was het schip onder de waterlijn behoorlijk
droog geworden. Nadat er onder de waterlijn opnieuw
geschilderd was en het schip daarna te water ging, 
zetten de huidgangen uit, met als gevolg dat de verf op de
naden was opgekruld en opengebarsten.
Dus.....werden de naden opnieuw gekrabd en geschilderd.

Als we dan toch aan het krabben gaan, was het voorstel,
nemen we ook de veranderingen van de geschilderde
waterlijn mee - de waterlijn kon nl. 15 cm zakken!
In plaats dat de diepgang ong. 110 cm zou moeten zijn,
is deze ong. 95 cm.
„Hopelijk verandert de c.w.l. (constructiewaterlijn) nog
na het aftimmeren en aftrimmen, want hij zeilt mij veel
te snel. Dat is niet altijd in te halen door slim te zeilen“.
 

Nadat de kaarplaten eraf waren gehaald, moest het
voorschot van de bun opnieuw gebreeuwd worden.
Tijdens deze werkzaamheden zagen we dat de kaarplaten
die bevestigingspunten hebben aan de huid, de gangen
naar binnen trokken. Dus dat moest ook nog veranderd
worden. Hulde aan Theo van Geffen!

De gaten in de kaarplaten pasten ook niet meer door het
uitzetten van het hout en moesten groter geboord worden.
Maar er zat vooruitgang in en na anderhalve week werd
de VD 17, staande op de hellingkar, een nachtje te water
gehouden om het breeuwwerk te controleren.
Hij lekte nog een beetje.
Op het droge getrokken kreeg hij nog een laatste
breeuwbehandeling door Freek!

Denk nu niet dat er alleen aan de VD 17 is gewerkt.
De VD 172 lag er naast en moest „onderwater“ 
bijgewerkt worden met antifouling en „bovenwater“
met woodskin en klaar zijn we.....
Dat viel even tegen!

Bij inspectie van een naad, ter hoogte van de overloop,
zagen we een verdacht plekje, wat uitmondde in een
wieber van 30 x 50 cm. Het hout was totaal verpulverd.
Stuurboordzijde werd ook meteen gecontroleerd en
daar werd het hout ook al zacht en kon volstaan worden
met blik erop.
Boven water was het ook feest. Bij het visserijnummer
zat een gat van 20 cm in het berghout en ter hoogte van
voorkant zwaard zat een gat van ong. 50 cm, wat later
een gat van 1 meter bleek te zijn.

Nadat we de strijkklamp hadden verwijderd om beter bij
het berghout te kunnen werken, zagen we dat de strijk-
klamp er ook niet zo best aan toe was.
Omdat we de helling voor 2 weken gereserveerd hadden,
is de nieuwe strijkklamp met uiterste precisie er op het
Slobbeland weer ondergezet.
Hulde hiervoor aan Jaap Plat en Hans Harmsen!
Er zijn ook nog zachte plekken aan het boeisel (b.b.)
weggewerkt op een vakkundige wijze door Jaap
Kwakman.

Dirk de Waart - walschipper VD 172



In gesprek met ....... Bert Groen
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 woensdagochtend trof ik Bert op de
werf. Hij is hier iedere woensdag te vinden, waar hij
deel uitmaakt van het klusteam, dat eerst de VD 17
heeft opgeknapt en zich vervolgens stort op iedere 
kwak die op de kant wordt gehesen.

Bert is met pensioen en geniet, zoals hij zelf zegt
„van de leuke dingen van het leven“.
Samen met zijn vrouw woont hij in Amsterdam, met
uitzicht op het IJ.
Fietsen doen ze graag en tegenwoordig gaan ze vaak 
Amsterdam uit richting Ransdorp en Holysloot.
Ook is Bert geïnteresseerd in musea. Met zijn drie broers
bezoekt hij diverse musea overal in het land.

Vakantie vieren hoort er ook bij. Graag maakt hij rond-
reizen met een gezelschap naar o.a. Kroatië.
In de winter wordt het Portugal. Het plaatsje Montogordo,
tegen de Spaanse grens is favoriet. Je kunt er mooie
wandelingen maken. Het ligt aan de Costa da Luc, wat
Bert één van de leukste kusten vindt.

Van kusten heeft Bert wel verstand. Beroepshalve heeft
hij op de grote vaart gezeten en verre reizen gemaakt.
Hij vindt het leuk om zijn vrouw de oude plekjes te laten
zien waar hij met de boot is geweest.
Het varen had ook een keerzijde, want hij was vaak heel
lang van huis, soms weleens 13 maanden. 
Voor een relatie is dat niet prettig en daarom is hij later
in de havens gaan werken van Amsterdam en Rotterdam.
Hij hield zich bezig met containers en werd een
allround kracht.

Het werken bij de kwakken is wel heel wat anders dan
werken in grote zeehavens.
Sinds hij in de vut ging, is hij met zijn zwager Wiebe
meegegaan. Inmiddels werkt Bert hier alweer 9 jaar.
Hij vindt het nog steeds leuk, vooral het onderhoud van
de boten. Volgens hem doet hij niets specifieks, maar alles
wat nodig is, zoals krabben, schilderen, sjouwen. 

Er wordt door de mannen goed overlegd en zoals het nu
gaat, gaat het prima.

Blunders zijn er door Bert niet gemaakt, maar hij weet
wel grappige voorvallen te noemen:

Zoals in de begin periode, toen hij moeite had met de
benamingen van alles wat bij een kwak hoort.
Hij heeft om zich heen staan kijken waar Dirk stond, 
toen men het over de dirk had!

Een andere gebeurtenis was een aanvaring met een ander
schip bij het afmeren in Hoorn. Oorzaak: een gebroken
remkabel.
Op de terugweg naar Volendam kwam het jacht, waarmee
de aanvaring was geweest, langszij varen.
De schipper meldde dat alles goed was geregeld, waarop
Bert vroeg waar hij naar toe ging.
Zijn ligplaats bleek Volendam te zijn.
„Nou“, zei Bert, „let dan maar goed op, want we komen
er zo aan!“ 

Een deel van het klusteam

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl
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Pieperrace 2017
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In het eerste weekend van april werd het vaarseizoen
weer traditioneel gestart met de Pieperrace vanuit
Volendam.

Voor de Vereniging Behoud Volendammer Botters
stond deze editie dit keer vooral in het teken van de
wedergeboorte van de VD 17.

Na vier jaar op de wal te hebben gestaan was de VD 17
weer zover gerestaureerd dat zij ingezet kon worden
voor de Pieperrace. Dit was overigens een maand voor
de race nog geen uitgemaakte zaak.

Twee weken voor de race moest de mast nog geplaatst
worden, wat wederom weer op zeer professionele
manier werd uitgevoerd door Staalconstructiebedrijf
Siem Steur. Ga er maar eens aanstaan om met een
aanhanger met een mast van 16 meter achteruit over het
Zuideinde naar de haven te rijden. (zie Botternuuws 11)

De laatste zaterdag van maart heeft Jan Daf de motor
weer gebruiksklaar gemaakt. Ook dit was weer een 
wonderbaarlijk staaltje vakmanschap. Een motor die 
vier jaar onder een zeiltje naast de botter heeft gestaan,
sloeg na een kleine pruttel weer aan en liep of hij er 
nooit uit was geweest.

Nadat ook op het laatste moment de non en de ring voor
de kluiverboom waren geplaatst, was de VD 17 klaar 
voor de strijd.

De bemanning van de VD 17 bestond voornamelijk uit
de vrijwilligers die ook de afgelopen vier jaar de 
restauratie hadden uitgevoerd. Zij wilden nu wel eens 
zien hoe hun werk uitgepakt was.

Welnu, de eerste dag ging dat niet helemaal zoals we van
plan waren. Ondergetekende was namelijk naar het
palaver getogen om daar de wedstrijdgegevens op te 
halen, maar dat ging niet helemaal goed.
De enige zinnige informatie die verstrekt werd, was de
code voor de haventoiletten en de rest moest men maar
overnemen van een opgehangen info bord, waar voor mij
een aantal onbegrijpelijke tekens en pijltjes stonden.
Op mijn vraag aan één van de leden van de organisatie
hoe laat er gestart moest worden, kreeg ik als antwoord

dat kleine schepen tussen half elf en elf uur moesten
starten.
Gevolg hiervan was dat wij om kwart voor elf in
vliegende vaart door de startlijn voeren en dus te vroeg
gestart waren.
Hier kwamen we overigens achter bij de eerste boei 
toen we achterom keken en helemaal geen andere
schepen achter ons zagen. Nu we toch gediskwalificeerd
waren, hebben we de rest van het traject maar gebruikt
om het zeilwerk en kluivers uit te proberen en eventueel
bij te stellen.

De volgende dag konden we weliswaar niet meer mee-
doen voor een eindklassering, maar besloten werd om
toch weer mee te varen en te proberen ons geknakte ego
weer enigszins tot normale proporties terug te brengen.
Voor alle zekerheid startten we als laatste kwak en
kregen de voor ons gestartte VD 241 al snel in het vizier.
Dit ging goed totdat we op ongeveer 500 meter van de
eerste boei in een zogenaamd windwak terecht kwamen.
Dit betekende dat we ongeveer een half uur samen met
de VD 241, met een zeer ontstemde Leo aan het roer,
hebben liggen dobberen.
Het meest frustrerende hierbij was nog dat we andere
schepen, waaronder de VD 172, gewoon weg zagen
varen. Die lagen schijnbaar net buiten het windwak.

Echter, na een half uur ellende waren we uit het windwak
gedobberd en kwam er weer gang in het schip. 
Met de grote kluiver erop gingen we als een steigerend
paard op de eerste boei af. Probleem was echter dat we nu
wel volledig ingesloten waren door het hele veld grote
klippers die ons ingehaald hadden.  
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Theo en Titia

Dirk Appel

Met alle vuile wind van dien. Na het ronden van de boei
kregen Henk en Wiebe echter de briljante ingeving, om
niet in het wedstrijd veld te blijven, maar eerst een 
kruisrak te varen richting Volendam.
Dit pakte geweldig uit, want toen we bij de tweede boei
aankwamen lag de VD 172 al achter ons. Zij hadden
schijnbaar het windwak na ons op bezoek gehad.
Op het laatste rak kreeg de VD 17 echt de kans om te 
laten zien dat zij het raspaard van de kwakkenvloot is.
De VD 172 was al snel uit het zicht verdwenen en op weg
naar de finish bleek dat we ons zelfs konden meten met
een aantal kleinere botters, die normaal toch veel sneller
zijn met weinig wind.

Zeer tevreden met onszelf kwamen we dan ook over de
finish en was de frustratie van de eerste dag ruimschoots
weggespoeld.
Dat laatste hebben we in de haven uiteraard ook nog
dunnetjes over gedaan met een landingsbiertje.
Al met al was het weer een zeer geslaagde en gezellige
Pieperrace.

Vrijwilligers er op uit

Zaterdag 27 mei was het zo ver. Onze vrijwilligers
gingen op weg naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
Dit gebeurde op uitnodiging van Henk van Halteren,
die de beheerder is van de historische werf, die weer
een kopie is van de werf die ooit op Marken was.

Met een bont gezelschap van deskundigen, sommige met
echtgenoot, reden wij met vier busjes richting Arnhem.
Er werd niets aan het toeval overgelaten, zelfs de 
scootmobiel van Karel stond achterin de bus.

Halverwege stopten we bij Veenendaal. Ik dacht een
sanitaire stop, maar het bleek iets anders te zijn.
Op het moment dat Wiebe uitstapte, zag ik het. Eerst
dacht ik „ze hebben een kip geslacht“, maar het was een
gesprongen adertje in zijn kuit.
Na vakkundig te zijn behandelt door Greet en Ben 
konden wij onze reis vervolgen.

In het Openluchtmuseum werd besloten om de kortste
weg naar de werf te nemen. Onderweg kwamen we langs
een smederij, wat natuurlijk helemaal mijn afdeling is.

De plaatselijke smid, die eruit zag alsof hij uit een
schilderij van Jeroen Bosch is komen stappen, gaf een
kleine demonstratie. Toevallig stond ik bij een groepje
Volendammer collega’s. Ik werd gelijk op de bekende
korrel genomen. „Ee, Theo kan jij dut ok“ of  „jij moet
ook een vuurvaste baard laten groeien“, want „met dit
kapsel kom je niet geloofwaardig over“.
Dit alles verwijzend naar de smid, die tamelijk lang haar
had met een even lange baard. Hilariteit alom.

Eenmaal bij de werf

aangekomen, waar

men een kubboot aan

het maken was, kregen

wij deskundig uitleg

over bouwmethoden,

houtsoorten, beves-

tigingsmaterialen en

gereedschappen.

Heel interessant en

leerzaam.

Dit veroorzaakte bij

ons natuurlijk ook

het verlangen naar

een eigen onderkomen.

Daarna ging ieder zijn eigen weg in het museum.
Het lukte de meeste mensen niet om alles te zien.
Voor één dag was het te veel en bovendien was het
snikheet. Het museum gaf een goede indruk over het
leven van vroeger.

De afspraak was om 16.00 uur bij de uitgang van het
museum te verzamelen. Daarna begon de terugreis
naar Volendam.
Alles bij elkaar genomen was het een zeer geslaagde dag
en voor herhaling vatbaar. Kortom een aanrader!
Met dank aan Dirk, die dit georganiseerd heeft.
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Bert Groen

Butter en Eek race De fietstocht

Monet in Zaandam

Claude Monet geboren in Parijs op 14 nov. 1840
                             overleden 5 dec. 1926 in Giverny Fr.

Op vrijdag 2 juni werd, alweer voor de vijfde keer,
op het Markermeer de Butter en Eek race gehouden.

Er werd begonnen met ontbijt.
Het leuke is dat je dan de mensen van allerlei bedrijven
binnen ziet komen, die deze zeer zonnige dag als
opstappers met de botters meegaan.

Om 10.00 uur was er palaver en daarna werd de indeling
gemaakt van welke mensen op welke botter mee zouden
gaan. Dit is altijd best een ingewikkelde bedoening,
maar Hein en Carlo deden dit zeer vakkundig.
De bemanning van de verschillende botters was druk
bezig met het aan boord brengen van de proviand.
Toen dit gebeurd was, waren alle botters klaar voor 
vertrek.

Er werd naar de lucht gekeken die vol zon was en er
waren mensen die hun vinger nat maakten en in de lucht
staken om de windkracht te bepalen.
Nu, die was ongeveer 0 tot 1 Bft, maar de zeven botters
gingen toch vol goede moed de haven uit.
De zeilen werden gehesen en om 11.00 uur vond de start
plaats.

Nu gingen het grootzeil, de fok en verschillende keren de
kluiver erbij en zo goed en zo kwaad als het ging, werd
dit toch een zeer goede dag. 
De mensen genoten met volle teugen! 
Het werd een dag om niet snel te vergeten.

’s Middags na terugkeer in de haven was er een diner bij
de Dijk en werd er druk nagepraat. Ook was er een vraag
wat voor betekenis Butter en Eek heeft. Ik heb het even
nagevraagd en het betekent: Boter en Azijn.
Echter, wie er gewonnen heeft, dat is mij even ontschoten.
Dit was weer zo’n dag die voor herhaling vatbaar is.
Met dank aan ieder die heeft meegedaan!

Een verslag Sybrand Nierop

Op zaterdag 10 juni was de fietstocht van de Rabobank.
De fietstocht begon in Edam.
We waren met twaalf mensen bezig met een fietstocht
om geld in te zamelen voor de Vereniging Behoud
Volendammer Botters.
Het was prachtig weer en met een gezellige groep
begonnen we de fietstocht.
De fietstocht was 40 kilometer lang.
We gingen vanuit Edam naar Purmerend om de eerste
stempel te halen. En daarna gingen we naar Oosthuizen.
We waren toen bij de Breek om een sapje en een gebakje
te halen en natuurlijk om de stempel te krijgen.
Vanuit Oosthuizen gingen we weer naar Edam.
Om de finish stempel te halen.

Monet was een impressionistisch kunstschilder.
Het impressionisme was een nieuwe stroming in de
schilderkunst, die ontstond rond de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw in Frankrijk.
Het was een reactie op de klassieke manier van schilderen.
Schilders werkten voor die tijd alleen in ateliers.
Jonge schilders uit die tijd, wilden impressies vastleggen.
Zij gingen naar buiten om aan de waterkant, in een park
of tuin te schilderen.

Monet woonde in 1871 met zijn gezin vier maanden in
Zaandam. Hij nam zijn intrek in hotel De Beurs en vond
de Hollanders prettige en gastvrije mensen.
Zaandam vond hij „heel bijzonder, met huizen in allerlei
kleuren, honderden molens en verrukkelijke boten“, 
zoals hij in een brief schreef.
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Hein Molenaar

Margina Verniers

Ike Plat

Er zijn vele (kleine) begunstigers/donateurs
die de vereniging een warm hart toedragen
en niet in het openbaar worden genoemd.

In deze periode maakte hij 25 schilderijen. Het waren
vooral riviergezichten aan de Zaan.

Het evenement „Monet op de Zaan“ bracht op zondag
2 juli de scheepvaart op de Zaan tot leven, zoals Monet
dat zag. Er waren zes historische boten beschikbaar,
waarvan een botter en een tjalk om beurten tochtjes
maakten.

Op zaterdag is de VD 172 door Ben Segaar, Joke Smith
en Dirk de Waart naar Zaandam gevaren. Van 10.00 uur
tot 12.30 uur zeilend van Volendam tot Amsterdam,
daarna tot 15.00 uur op de motor.

Om negen uur op zondagochtend 2 juli wordt ik door drie
mannen opgehaald, helemaal gezellig. Het zijn Dennis,
Leo en Dirk Appel.
Leo brengt ons naar Zaandam en doet één vaarritje mee
om te kijken of het goed gaat. Daarna vertrekt hij weer
naar Monnickendam.
Het eerste tochtje hebben we acht gasten aan boord. 
We varen van de Wilhelminasluis naar de Bernhardbrug,
dit is tegen wind. Bij de Bernhardbrug hijsen we het
grootzeil, zetten een bulle talie en zeilen terug naar de 
sluis. 
Zo varen we heen en weer, alleen het aantal gasten wat
staat te wachten, wordt steeds meer.
Op een gegeven moment is er de vraag of 21 personen
ook mogelijk is. We mogen met 12 personen varen.
Ik ben bereid met 16 personen te varen, mag 17 ook?
Zo ging dat dus.
Onze gasten hebben genoten van de rust tijdens het zeilen
en ook van alle verhalen en termen welke de revue
passeerden.
Behalve het eerste tochtje, was het de hele dag volle bak.
Om drie uur kwam Henk de Boer mij aflossen.
Zij hebben nog één tochtje gedaan en zijn daarna weer
rap de sluizen en bruggen door gegaan. Terug naar de 
veilige haven in Volendam.

Te pronk voor het Monet theehuis

 

De donateurDe donateur

Voor de vereniging is deze groep ook van groot belang.
Immers, vele kleintjes maken ook één grote.

Het bestuur en de vele vrijwilligers zien dit ook als steun
in de rug en blijk van waardering voor het vele klussen,
schipperen en maten.
Van onderstaande reactie kregen wij in ieder geval een
warm gevoel en de bevestiging dat we op de goede weg 
zijn.

Dag mijnheer Molenaar

Ik ben al een tijdje donateur en steun de vereniging
volendammer botters meen ik jaarlijks met een bijdrage
van 50 Euro.
Ik zie dat op de werf aan Slobbeland regelmatig hard
en goed aan de botters gewerkt wordt.
Uit waardering daarvoor wil ik graag mijn jaarlijkse
donatie met ingang van 2018 verhogen naar 200 Euro.
Kunt u dat regelen?

Lezers die zich ook willen aanmelden als donateur - 
dit is al mogelijk vanaf € 10,00 - kunnen dit laten weten
middels een mail naar:

 

De vereniging heeft de zgn. culturele ANBI-status,
waarmee de giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Graag informeert de penningmeester u nader.

volendammerbotters@hotmail.nl

 
Bezoek ook eens onze

website!
www.volendammerbotters.nl
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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

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

 
 
nummer van Botternuuws. 

Vul het formulier in op onze website!

n dezea  n v ien ue wdr so brw ied fi ?L

 
 
nummer van Botternuuws. 

Vul het formulier in op onze website!

n dezea  n v ien ue wdr so brw ied fi ?L

Bulletalie is een veiligheidslijn vanaf de giek naar de voorbolder.
Voorkomt dat het grootzeil onverwachts kan gijpen op voordewindse koers.

Halstalie is een drieschijfstakel tussen de halshoek van het grootzeil en de
plecht. Het dient om het voorlijk strak te kunnen doorzetten, vooral van 
belang op aandewindse koers. Het halend part wordt belegd op een 
kruisklamp tegen de waterbalk.

Smeerreeptalie is een drieschijfstakel tussen een vast oog op de giek en
het eind van de smeerreep. Het halend part wordt belegd op een 
kruisklamp op de giek.
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