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Eindelijk zijn we weer onderweg naar de lente.
Volgens de kalender is het al zover, maar dat
is theorie, nu de praktijk nog!

Koud was het deze winter, met hevige storm,
ijzige kou en hier en daar wat sneeuw.
De kou uit het oosten, vergezeld van aardig wat
wind, deed ook prachtige plaatjes ontstaan,

ijs op de Gouwzee en delen van het 
Markermeer vroren dicht.

Gelukkig kon er ook binnen nog
aardig wat werk verzet worden. 

De zeilen van de
VD 241 kregen weer
eens een goede beurt!

Deze ligt nu klaar in
Edam om haar winter-
verblijf te verlaten
en koers te zetten
naar de thuishaven.

De mannen van Odion
zijn ook lekker bezig
geweest. Hoe en wat
ze deden, kun je lezen
op pagina vier.
Danny heeft prachtig
werk geleverd en dat
bleef niet onopgemerkt
tijdens de Botterreünie,
waarbij ongeveer 90
deelnemers een bezoek
brachten aan de werf en t’Hok.
Tijdens deze reünie hield Henk een interessante
lezing over de geschiedenis van de visafslag
te Volendam en kon men een bezoek brengen
aan het Volendams Museum, waarna de dag
werd afgesloten met een schippersmaaltijd
in café de Dijk.

 Ook is er een
klein kwakje
geboren,
waarover meer
te lezen is op
pagina zes.

En nu.... op naar het voorjaar!
Veel zeilplezier

en
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Margina en Ron Verniers

In memoriam 
Sander van Geffen

Vlissings verhaal 

Een heldendaad van Vlissingse vissers

In de nacht van 13 december 1907 lijdt de Engelse
schoener „Doris“ in een vliegende storm schipbreuk
op de Rassen, een zandbank bij Westkapelle. Er zijn
vijf opvarenden aan boord die in nood verkeren en met
noodsignalen om hulp roepen.

De Vlissingse reddingsboot „Koning Willem III“ 
vaart tevergeefs tweemaal uit, maar de storm is te hevig.

Visser Jacob Schroevers (54 jaar) roept zijn vijf zonen:
Job (30 jaar), Geerard (27 jaar), Jacob (24 jaar),
Klaas (20 jaar) en Lieven (17 jaar) bij elkaar en zij
besluiten om met hun botter „De vijf gebroeders“ een
poging te wagen de bemanning van het schip te halen.
De 13-jarige Jacob van de Ketterij was stiekem aan
boord gekropen.

Het is een gevaarlijke onderneming, het is donker en de
woeste zee dreigt ook voor de kleine houten botter
fataal te worden.

De familie Schroevers geeft echter niet op en het lukt
hen om drie van de vijf schipbreukelingen van de
„Doris“ te halen. Deze mannen hadden zich meer dan
dertig uur aan een mast vastgeklampt.
Eén bemanningslid valt in het water en verdrinkt,
een ander wordt later alsnog door de reddingsboot
aan wal gebracht.

Op 15 december 1907 worden de dappere helden
Schroevers feestelijk opgewacht door de toegestroomde
Vlissingse bevolking.

Voor deze heldendaad werd de familie Schroevers
door Koningin Wilhelmina en King Edward VII
geridderd.

Hier onder volgt een dankwoord van
Theo en Titia van Geffen, 

na het overlijden van hun zoon Sander.

Theo met zijn zoon

Tijdens een wandeling over de boulevard van Vlissingen
zagen we dit verhaal met schilderij op een plaquette.

Beste mensen,

Wij willen de vrijwilligers, medewerkers en cliënten

van de bottervereniging en de stichting Odion,

bedanken voor hun steun en medeleven tijdens en na

het overlijden van onze zoon Sander van Geffen.

De steun die jullie hebben gegeven, geeft kracht en

energie om door te gaan met ons leven.

Namens: Bjorn, Theo en Titia, Ciska en Wouter,

               Carola en Mona, Annelies en Peter.

Hartelijk dank hiervoor.

Later in het jaar zal op vliegveld Middenmeer nog een

eerbetoon voor Sander plaatsvinden.

Er wordt dan een zgn. Missing Man Formation gevlogen,

tijdens de open dag van de vliegclub.

Dit vindt plaats op zaterdag 2 juni. Het juiste tijdstip

krijgen jullie nog van mij. Er zullen ook andere

demonstraties worden gegeven.

Wat betreft de donaties voor het kanker onderzoek en

de verblijf-accommodaties voor families en patiënten

in het VUmc, kan ik melden, dat er flink gedoneerd is.

Er is een bedrag overgemaakt van € 1.850,--.

Ook hiervoor onze dank.



In gesprek met ....... Jos Sondag
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 kwam Jos bij ons
thuis om geïnterviewd te worden. Spontaan als hij is,
zat hij al gauw op z’n praatstoel.
Jos, onze eigen „Hofleverancier vers gebakken vis“
ontpopte zich tot een gezellige verteller en een ware
fylosoof.

Hij is geboren in Monnickendam en komt uit een gezin
met vijf jongens. Zijn vader, afkomstig uit Roermond,
had er een verwarmingsbedrijf. Na de LTS ging Jos
werken in het bedrijf van zijn vader.

Om als scholier wat bij te verdienen, ging hij werken in 
de rokerij van De Groot en later in diens viswinkel in
Purmerend. Ondanks dat hij spaarde voor een brommer,
was hij ook vaak te vinden in zijn stamkroeg, de 
Koperen Vis. Daar woonde het gezin ook praktisch naast,
in een huis aan de haven.
Omdat het gezin aan de haven woonde, had Jos al vanaf
zijn twaalfde een eigen zeilbootje.

Jos kreeg verkering met de Volendamse Nellie, wiens
vader een groothandel had in vis.
Toen zijn eigen vader het verwarmingsbedrijf verkocht,
stapte Jos over naar het bedrijf van zijn schoonvader.
Nu had hij een goede rede om een huis in Volendam te
zoeken. Jos is van mening dat het goed is om daar te 
wonen waar hij werkt. 
Door zijn LTS tijd kende Jos veel Volendammer jongens
en hij voelde zich er prima thuis.

Helaas overleed zijn schoonvader op vrij jonge leeftijd
en samen met een paar zwagers, ging Jos door met het
bedrijf. Zijn schoonmoeder bleef achter met een aantal
jonge kinderen thuis en daar werd ook voor gezorgd.
Het was heel hard werken, maar het is gelukt.

In 1980 kon Jos zelfstandig doorgaan met het bedrijf,
dat hij de naam Sondag en Schilder gaf: De namen van
beide families.
In die tijd moesten de handelaren de visafslagen langs,
tegenwoordig gaat het sneller. Met een telefoontje naar
een tussenpersoon wordt de vis de volgende dag geleverd. 

Jos betrekt zijn vis uit Denemarken en Noorwegen en
heeft zelden nog vis uit het IJsselmeer. In Nederland 
wordt gevist op tong, schol en schar; platvis die vooral
op de zeebodem leeft. Jos levert vooral kabeljauw en
schelvis, rondvis, die gewoon door het water zwemt.

Op de vraag hoe Jos bij de vereniging terecht is gekomen,
krijgen we het verhaal te horen over Hein, onze penning-
meester. Die kwam langs op een verjaardag bij zijn
zwager Piet, tevens de zwager van Jos. Hein kwam uit
Hoorn en zag er nogal nat uit. Jos wilde wel eens weten
hoe dat kwam en Hein vertelde heel enthousiast over het
zeilen met een kwak en de afsluiting van het botterseizoen
in Hoorn. 
Jos die van zeilen hield, wilde dat ook weleens meemaken.
Zo is het gekomen.

Jos vindt de vereniging gezellig. Hij noemt het een warme
deken. Het gaat hem vooral om het zeilen, maar ook het
klussen op zaterdag, met na afloop gezellig een biertje
drinken, vindt hij leuk. (Hoewel hij op dit moment gestopt
is met bierdrinken.)

Als hij iets aan de vereniging zou mogen veranderen,
zou hij meer eenheid willen tijdens het klussen. Een betere
coördinatie, met meer gerichte opdrachten, zodat de 
mensen die komen helpen beter weten waar ze aan toe zijn.

Jos doet van alles bij de
vereniging. 
Tegenwoordig zit hij in
het bestuur als feest-
commissie. Hij wil graag
evenementen organiseren
om geld in te zamelen
voor de club.
Maar, ook niet
onbelangrijk, Jos bakt
graag een heerlijk
partijtje vis om de
bijeenkomsten binnen de
vereniging op te fleuren.

.

Tot slot de onvermijdelijke vraag of hij een leuke 
anekdote weet of weleens een blunder heeft begaan.
Jos kan geweldig vertellen, maar toen viel hij even stil.
Uiteindelijk kwam het verhaal van de Muiderhardzeil-
dagen, waarbij hij na een avondje in de kroeg terug naar
de boot wilde. 
Hij moest daarvoor een poortje door, maar dat kreeg hij
niet open. Dan spring ik er wel overheen, dacht Jos.
Zo gezegd, zo gedaan en Jos kwam in het water terecht
met zijn hoofd op de keien. Daar ligt je dan, terwijl je
maten nog in de kroeg zaten.
Uiteindelijk is Jos weer overeind gekrabbeld en met een
flinke hoofdwond heeft hij gelukkig de juiste boot
gevonden.
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Een unieke, leerzame en uitdagende werkplek
Odion
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De  mannen van Odion zijn super trots om aan de
VD 84 te kunnen werken en om allerlei onderhoud te
plegen op de werf.

Hugo:
Ik leer hier meer over hout, schilderen en gereedschappen
dan op school. Ik voel mij net een „woodcurver“.
Ik heb geleerd om het hout van de boot te conserveren.
Verheug mij ook weer om op de boot te werken. 
Ik ben graag op het water, ik houd van zeilen en wil
leren zeilen. 
Ik ben trots om op de werf en aan de boot te werken.

Paul:
De expert in krabben!

Danny:
Ik kan erg goed figuurzagen met de machinale figuurzaag.
Ik houd van: “Ouwenelen“. Kennen jullie dat?
Dat betekent kletsen! Dat vind ik gezellig en op de kwak
vind ik het geweldig: Veel praten met mensen.
Klussen aan de boot en varen op de boot vind ik het 
leukst!
Ik heb ook een anker gemaakt uit een dik stuk eikenhout
van 4 cm. 
Tijdens de reünie van botterverenigingen op 3 februari,
werd er door Hein een rondleiding gegeven.
Een mijnheer vond mijn anker zo mooi dat hij het heeft
gekocht. Zelf hoorde die mijnheer bij de bemanning van
de Vollenhoofse bol, VC 3, met ligplaats in Sneek.
Als herinnering stuurde hij mij een mooie foto, waar ik
heel trots op ben! 

Bram:
Ik doe van alles, timmerman, elektricien, schilderen.
Ik vind het fijn om met hout te werken en om op
ideeën te komen om dingen te verbeteren.
Als er wat op het gebied van elektriciteit gemaakt moet
worden dan doe ik dat graag. Ik ben blij als het gemaakt
kan worden. Weggooien vind ik erg, zo ben ik niet!
Het liefst vaar en zeil ik elke dag. Ik verlang naar de
lente en het vaarseizoen. 
Ik wil dan graag leren om de marifoon te bedienen.
Ik ben trots op dat we hier allemaal zo geaccepteerd
worden en ook dat we met deze club kunnen 
samenwerken.

Andre:
Ik kom vanaf het begin van de VD 84 al op deze 
werkplek en heb het erg naar mijn zin.

Maurizio:
Ik wil graag aan de VD 84 werken en straks weer lekker
zeilen. Ik ben nu bezig met een roeiboot om straks vanaf
de werf naar de haven te kunnen varen. Dan kunnen we
ook in de haven het vuil uit het water vissen.
De romp van de roeiboot lag als barrel al enkele jaren
op de werf. Nu ligt hij binnen in de loods en met de 
hulp van Wim maken we er iets moois van.
Al het rotte hout is eruit gehaald en vernieuwd.
De bodem is vernieuwd en verstevigd met latten.
Er zitten mooie bankjes in en er moet nog een skeg onder.

Jan:
Jan veegt het kantoor en de romney loods en dan is er
koffie!

Patrick:
Ik wil graag leren om te zeilen en de klamp te beleggen.
Onderhoud plegen aan de boot vind ik heerlijk en met
woodskin lakken. 
Ik vind het leuk om met de vrijwilligers van de botter-
vereniging te overleggen wat voor soort klussen en
onderhoud ik kan doen.

Tom:
Als er schilderwerk is dan schilder ik graag.
Ik vind het fijn om met hout te werken.
Op woensdag maak ik graag een lekker soepje voor de
harde werkers!
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Debbie Boer

Woensdag is het soepdag voor de vrijwilligers op de
werf. De vaste proever cq kenner is Hans! 

Het recept van Toms Tomatensoep voor 12 personen:

Eet smakelijk allemaal!

Ingrediënten:
2 pakjes basis Honig tomatensoep
2 zakken boerensoepgroente
2 pakjes à 390 gram tomatenblokjes van Heinz
500 gram rundersoepballetjes

1 - Doe 3 liter water in een grote pan en zet op het vuur.
     Voeg daarbij de 2 pakjes van Honig basis tomatensoep.
     Goed roeren.
2 - Voeg dan de tomatenblokjes erbij en weer goed roeren.
3 - Dan de soepgroenten erbij voegen en aan de kook
     brengen.
4 - Als het kookt, het gas laag zetten en dan ongeveer na
     30 minuten de soepballetjes toevoegen.
     Houd je van knapperige groenten dan eerder de 
     soepballetjes toevoegen.
     Goed roeren en even laten koken, dan Hans laten
     proeven en dan serveren!

     

Hoe komt Jan Splinter door de winter!

Er is altijd flink wat
hout nodig voor de
potkachels in de loods.
Toen er een oproep
kwam via Facebook
dat er een oude schuur
gesloopt werd en het
hout gratis mee-
genomen kon worden,
was de firma Havik
bereid om die partij
sloophout voor ons 
mee te nemen.  
Alles werd keurig
gestort op eigen terrein.

Toen echter het sorteren kon beginnen, bleken er nogal
wat spijkers en andere ongeregeldheden aan vast te
zitten. Dit ontlokte bij Dirk de Waart de uitroep om 
nooit meer sloophout te laten komen!

Op woensdag 21 februari werd er door de firma Steur
een grote partij eikenhout naar de werf gebracht.
Het hout was besteld in Harlingen en afkomstig van een
grote Deense eik. Deze eik leverde planken van zo’n
10 meter, die in Harlingen vakkundig waren voorgezaagd.
Met de heftruck van het Missiehuis werden de planken
van de oplegger het terrein opgereden.
Met dezelfde rit kwam ook een afgezaagde eik mee,
afkomstig uit het Drentse Elsloo. Deze kromgegroeide
eik stond in de weg op een camping aldaar. Hij werd
afgezaagd en mocht gratis worden meegenomen.
De chauffeur van de firma Steur heeft het een leuke rit
gevonden om te rijden!

Margina Verniers
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De geboorte van ons kleintje, de Kwak Junior 

Zoals bij vele verenigingen is ook bij deze Botterclub
de vergrijzing gaande.
Het is dus van levensbelang om de jeugd te betrekken
bij het beheer van de kwakken.
Er moet een jeugd platbodem zeilclub komen.

Door een oude afspraak met Dirk de Waart wakker te
schudden, om na ons pensioen bootjes te gaan bouwen,
zijn we samen met Joke Smith de vele mogelijkheden
nagegaan om een totaal programma voor de jeugd te
kunnen ontwikkelen.
Ons uitgangspunt is het opleiden van jeugd van 
10 tot 18 jaar, door de theorie van het zeilen in het
algemeen en specifiek het zeilen op platbodems in de
praktijk, aan te bieden.
Ook willen wij de klassieke varende visserij technieken
hierbij onder de aandacht brengen.

Het aanwezig zijn van een boot is van doorslaggevend
belang, daar een Kwak te groot en te zwaar is voor
de jeugd.
Een speurtocht in de regio leverde geen geschikte boot op.
In die tussentijd bleek Dirk in zijn geheime kamer, een
bestaande „boatsje“ van ontwerp bureau Gaastmeer,
tot Kwakje te hebben gemodificeerd.

Met zijn drieën zijn
we bij deze ontwerpers
in Gaastmeer langs
gegaan.
Wij hebben de 
ontwerper de schrik
van zijn leven bezorgd
door te zeggen dat het
een aluminium Kwak
gaat worden.
Hij is zeer enthousiast
aan de slag gegaan
en heeft om de
vaarkwaliteiten te

waarborgen een geheel nieuw ontwerp gemaakt, met
alle kenmerken van een Botter/Kwak.
De Kwak Junior is vanwege zijn afmetingen (5 meter
lang en 2 meter breed) en de massa van de scheeps-
onderdelen hanteerbaar voor de jeugd.
Hierdoor kan aan de jeugd op een veilige manier, 
vaar- en viseducatie worden gegeven.

Met advies, ruimte en
de juiste apparaten,
heeft Orm de Waart
van Habbeke Shipyard,
ons de gelegenheid
geboden om dit plan 
uit te voeren.
Dirk de Waart kan zijn
hart ophalen om het
„bouwpakket“ in 
elkaar te lassen.

Alles recht Dirk?

Om de klassieke
zeilende- en visserij-
technieken eigen te
kunnen maken,
zal de tuigage,
het lopend en staand
wand van de Kwak
Junior, identiek zijn
aan die van een
volwassen Kwak.

Joke heeft het lesprogramma als format klaar. 
Het moet in detail nog verder worden uitgewerkt.
De te ontwikkelen methodisch didactische zeil- en
visserij-educatie zal worden getoetst aan de bestaande
modellen van de stichting Commissie Watersport
Opleidingen (CWO).

Het leren varen op getijde water behoort ook tot de
leerdoelen.
Ook willen wij de jeugd in staat stellen om het Klein
Vaarbewijs 1 (eventueel 2) en kustnavigatie te halen.

Voor de Kwak Junior is een aparte Stichting opgericht.
Doel van de Stichting is om de jeugd van 10 tot 18 jaar,
op te leiden en zich te bekwamen in het zeilen met het
varend erfgoed en de klassieke visserij technieken
zeilend te trainen.

Door de jeugd op deze wijze op te leiden kan het
voortbestaan van het immaterieel en materieel erfgoed
van de varende klassieke vissersschepen zoals de
VD 17, VD 84, VD 172 en VD 241 worden gewaarborgd.

Namens Stichting Kwak Junior
                                  Ben Segaar
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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 vishandel van Jos Sondag en zoon Leo is al jaren
een geweldige sponsor in natura.

Bij alle bijeenkomsten waar wat te vieren valt is Jos erbij.

Met sliptong, kibbeling of andere vis bakt of stooft

Jos er op los!

Kwaliteit, service en een concurrerende prijs staan 

hoog in het vaandel. Veel vishandelaren weten

Sondag en Schilder dan ook te vinden en dat mondt dan

meestal uit in een jarenlange prettige relatie.

Jos weet ook zijn relaties vaak warm te maken voor de

Vereniging Behoud de Volendammer Botters 

Een mooi voorbeeld daarvan is de vorig jaar 

georganiseerde Hoek’s haringparty.

De hoofdsponsor Hoek’s Haringhandel en vele

vishandelaren waren door Jos benaderd om aanwezig

te zijn bij de veiling, waarvan de opbrengst voor onze

vereniging was. 

Wij hopen natuurlijk dat Visgroothandel Sondag en

Schilder v.o.f. nog lang als sponsor aan onze club

verbonden mag blijven.

.

Sondag en Schilder

Inmiddels is Kwak Junior 
klaar om geschilderd te worden.

Historisch krantenartikel

via Henk de Boer

Reeds is gemeld, dat een visscher uit Volendam dezer
dagen een massa zilveren muntstukken heeft opgehaald.
Omtrent dit geval deelt men ons nader mede, dat de
bedoelde visscher, Cornelis de Boer, een groote, met
schelpen enz. begroeide, steenachtige massa in zijn net
vond, die men bij nacht stellig weder over boord zou
hebben geworpen.
Nu echter ontwaarde men spoedig, dat zich daaraan als
vastgegroeid bevonden verscheidene stapeltjes, die in
vorm veel overeenkomst hadden met stapels 
rijksdaalders.
Bij nader onderzoek heeft men voorloopig uit dezen
klomp reeds losgemaakt ongeveer 450 zilverstukken.
De meeste daarvan zijn dukatons, maar ook Spaansche
matten en andere geldstukken worden er onder 
aangetroffen.
Allen zijn van de jaren 1660 - 1680 ongeveer.
Voorts zijn nog te voorschijn gekomen eenige borden
en gedeelten daarvan (van zilver of tin - dit werd nog
niet uitgemaakt), een stamper van een vijzel enz.

Daar ook vele spijkers van circa 2 dm. lengte worden
aangetroffen, de massa het uiterlijk heeft van klompen
ijzererts en het geld in stapeltjes werd gevonden, meent
men, dat het geheel geweest is een zwaren houten
geldkist met stevig ijzeren beslag, en waarschijnlijk 
afkomstig van een eenmaal op die hoogt gestrand schip.

Zilverschat                                           15 - 6 - 1881
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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
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Activiteiten 2018
Pieperrace
Zaterdag 7 en zondag 8 april

Kenterschootrace
Zaterdag 5 en zondag 6 mei

Butter en Eek race
Vrijdag 18 mei

Zeilwedstrijd authentieke houten
Botters van Zuiderzee gemeentes
georganiseerd door Gem. Urk
Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

Volendammerdag
Zondag 24 juni

Gehandicapten varen
Maandag 25 juni

Haringparty sponsorcommissie
Zondag 1 juli

Jan Haring race
Zaterdag 7 en zondag 8 juli

Monnickendammer visdagen
Elke vrijdag van 20 juli t/m 24 aug.

50 jarig bestaan Vereniging
Botterbehoud Enkhuizen
Donderdag 9 t/m zondag 12 aug.

Visserijdagen Spakenburg 
1e of 2e weekend september

Kermis Volendam visbakken
Zondag 9 september

Open Monumentenweekend
Zaterdag 8 en zondag 9 september

NK varende visserij
Zaterdag en zondag 29/30 september
of 13/14 oktober

Bontekoe of Muiderhardzeildagen
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Schippersjargon

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen,
breng dan geen mensen bijeen 
om timmerhout te sjouwen
of te tekenen.
Maar leer eerst de mensen te verlangen naar de eindeloze zee.

Een schip is het veiligst in de haven,
maar daar zijn schepen niet voor bedoeld.

Wij hebben hier de klok, in andere landen hebben ze de tijd.

Zomaar wat wijze woorden.

Nieuwjaarsreceptie, januari 2018

Werk gemaakt door de jongens van Odion
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