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Verder in dit nummer:
 Het is een lange, warme zomer, met soms

temperaturen van ruim boven de 30 graden.
Het lijkt wel of het leven zelf trager gaat.
Je wordt er vanzelf traag door.
Ook de copy van Botternuuws stroomt erg
traag binnen. Deze aflevering kwam dus
ook erg traag op gang.

Gelukkig waren er nog verhalen van voor de
hittegolf. Het lijkt erg lang geleden, maar we
beginnen gewoon met de eerste zeilwedstrijd
van het seizoen, de Pieperrace, gevolgd door
de Butter & Eek Race en het kwakgenoten-
uitstapje. Verslagen van andere gebeurtenissen
lopen hopelijk ook nog eens binnen.

Dat je met de warmte
ook vindingrijk moet
zijn, getuigt deze
uitvinding van Dirk
de Waart. 
Hij heeft een echte
sproeier op het dek
van de VD 172 gezet,
met een slang naar de
bun. 
Tijdklok erop en om
het half uur wordt de
VD 172 heerlijk nat
gesproeid.

Ook aan het jongste lid van de vereniging is
flink doorgewerkt. 
Het betreft onze
Junior kwak. 

Nu ligt zij keurig in
een box in de haven.
Het is een dwerg 
tussen de reuzen, 
maar wat een mooi
bootje is het geworden!

Door de Rabobank is
er een toezegging
gedaan van € 4000,--.
Junior kwak moet dan
wel gebruikt gaan 
worden waarvoor zij
is gebouwd, nl. als

Een andere nieuwkomer in de haven is van
een heel ander kaliber, nl een ouwe schuit.
De schuit heeft de naam „De IJzeren Kaap“. 
Ze is deze zomer aangekocht door onze
vereniging en ligt voorlopig in de haven tussen
de andere kwakken. 
Het schip werd gebouwd in 1911 in Enkhuizen
naar het voorbeeld van de VD 17, alleen met
een hoger achterschip en een ruimere kuip.
De eigenaar werd de Volendammer visser
Cees Kes en de ijzeren kwak werd de VD 54.
In de werfpapieren ook Noordzeebotter 
genoemd.
Na heel wat omzwervingen kwam De IJzeren 
Kaap in 2001 terecht op Marken en werd zij
de MK 28. Hier lag zij in de oude haven als
fotogeniek object voor toeristen en werd zij
verhuurd voor korte zeiltochten op het
Markermeer.
Tot de eigenaar het niet meer zag zitten en er 
een bord met „Te Koop“ opzette.
Zo kwam, na enige onderhandelingen, de 
MK 28 weer naar „huis“ en kan dan nu weer
verder als VD 54.

opleidingsscheepje voor de jeugd. Als het 
zover is, kunnen de eerste vier leerlingen die
zich aangemeld hebben, beginnen.

MK 28

De makers Dirk, Ben
en Joke hebben er hun
ziel en zaligheid in
gelegd en dat is te zien.
Terwijl zij op een kar
staat, worden door
Dirk de zeilen 
aangeslagen. Daarna 
is zij naar het water
gereden en kon er
gevaren worden.
In praktische zin is Junior klaar, alleen moet 
er op het water nog het een en ander getest
worden door de makers, voor zij als opleidings-
boot gebruikt kan gaan worden.        
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Theo van Geffen

In het weekend van 7 en 8 april was weer de 
Pieperrace. Er gebeurde van alles en ik wil een
impressie geven van wat er plaats vond op de VD 17.
Daar was ik twee dagen aan boord, samen met de
woensdag timmerploeg.

Voor sommige van ons is de uitslag van groot belang,
maar de meerderheid is ook tevreden met een mindere
klassering. Zaterdag was het goed zeilweer en dat
resulteerde in een goed resultaat voor de VD 17.

Met aan boord een enthousiaste groep Odion cliënten,
was de VD 241 ook nadrukkelijk aanwezig. 
Omdat hun eigen schip de VD 84 nog in onderhoud is,
voeren zij met de VD 241 mee. Je kon goed zien, dat
ook zij van deze dag hebben genoten.

Eenmaal weer terug 

in de haven, werd de

gezelligheid alleen

maar groter.

Ook voor de inwendige

mens werd prima 

gezorgd.

Waar vind je dat?

Stoof vis met een 

heerlijke pot goulash.

Juist, bij de 

Volendammer kwakken!

Zondag een totaal ander beeld. Weinig of geen wind.
Het was duidelijk dat de uitslag van de vorige dag
bepalend zou zijn. 
Sommigen twijfelden of de eerste boei wel gehaald zou
worden. Een lange dag lag in het verschiet.
Dan denk je, met zo’n klein groepje mensen aan boord
ben je gauw uitgeluld. Maar de creativiteit voor
gespreksstof binnen de vereniging is echter
onuitputtelijk.
Alle bestemmingsplannen van de provincie Noord-
Holland zijn doorgenomen. Van de Markerwadden tot
de windmolenparken voor de kust van Egmond, van
Den Helder, Schiphol, tot ver voorbij Abcoude.
De aanslag op de Twin-Towers, kijkcijfer kanonnen
als voetbal-inside, de luizenmoeders, het politiek
correcte gelul van Pauw en DWDD, alles is besproken.
Later dacht ik, een real life soap van onze eigen
vrijwilligers zou ook zomaar eens hoge kijkcijfers
kunnen scoren. Johan Derksen zou hiervan de hik 
krijgen. 
Tussendoor weer een prima catering, ditmaal van Jose
en Katinka.

Met veel pijn en moeite werden alle boeien gerond.
Er ontstond grote hilariteit aan boord, toen bleek dat het
startschip verdwenen was. Zou het gezonken zijn?

Kortom een prachtig begin van het seizoen.
Ik realiseer mij dan ook, dat om dit evenement voor
elkaar te krijgen, het kennis vraagt, creativiteit,
doorzettingsvermogen en saamhorigheid van de mensen,
op verschillende fronten. Van sponsoren, bestuursleden,
deelnemers en vrijwilligers van alle schepen.
Maar ook de geschiedenis van de pieperrace mag niet
worden vergeten. Hoe vissers in de tweede wereld-
oorlog  hun leven waagden, door aardappelen vanuit
Friesland over te varen, naar de hongerige mensen in
de Amsterdamse ziekenhuizen.

Een goed vaarseizoen toegewenst en tot ziens op het
volgende evenement.

Oh ja, vergeet niet af en toe een handje te
helpen op onze werf „De Krommert“.
Het is er altijd gezellig en de koffie staat klaar!

PS: Ook voor jongeren.



In gesprek met ....... Cor Ebbelaar
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

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl

Op een zonnige zaterdagochtend ontmoette ik Cor 
op de werf in Volendam. Zelf woont hij in Broek in
Waterland, maar hij is geboren op een boerderijtje
tussen Broek en Monnickendam.

Het was 1956, het jaar waarin de elektrische tram 
tussen Amsterdam en Edam voor het laatst reed.
De tram was belangrijk voor de familie, want zelfs de
melkbussen en ook de dokter gingen met de tram.
Toen de tram werd opgeheven, was de enige weg via 
het water, die dan ook de Zesstedentrekvaart werd
genoemd.
De huidige N247 was in die tijd een klinkerweg. 

Het gezin verhuisde later naar een grotere boerderij op
de Atjehgouw, waar Cor nog steeds woont.
Hij is niet zijn vader opgevolgd als boer. Vader Ebbelaar
moest verplicht het boerenbedrijf van diens vader over-
nemen en vond dat zijn kinderen een eigen keus moesten
maken. Cor vond de traktor wel leuk, maar wilde niet
iedere dag koeien melken.

Toen Cor naar school ging in Monnickendam, liep hij 
over de voormalig trambaan of gewoon via het land.
Behalve dat hij er zijn vriend Jos leerde kennen, vond
hij school maar niks. Het enig leuke was tekenen.
Op de LTS ging het beter en na het behalen van het
diploma elektrotechniek koos hij, omdat hij behoorlijk
kleurenblind bleek, op de MTS voor de richting
werktuigbouwkunde.
Hij ging na het behalen van zijn diploma werken bij een
installatiebureau in Edam als technicus/tekenaar.
Op zij 28e is hij voor zichzelf begonnen.

Goede herinneringen heeft Cor aan de gymleraar van de
MTS. Deze zorgde ook voor lessen buiten de gymzaal.
Zo regelde hij een zeilcursus voor zijn leerlingen op de
Sloterplas in Amsterdam. Dat zeilen vond Cor heel leuk.
Later heeft hij ook ervaren dat het een heerlijke 
ontspanning geeft.
Met Aad ging hij vaak zeilen met diens sloep en later als
maat op Aads tjalk de Noordstar. Ze voeren op het 
Markermeer en naar de waddeneilanden.

Via Aad kwam hij in contact met de kwakken.
Hij is alweer10 jaar lid van de vereniging.
Omdat hij geïnteresseerd is in geschiedenis, spreken die
oude schepen hem ook aan. Hij vindt het leuk om te
weten hoe ze in elkaar zitten en het werken met hout
brengt hem ook ontspanning.

Boeiend vindt Cor het dat alle mensen die lid zijn van
deze vereniging een klik hebben me elkaar.
Met verschillende achtergronden kunnen ze hier toch
hun eigen ding doen. Volgens Cor is het een „open
vereniging“, waar je doet waar je goed in bent.
Zelf is Cor maat en verricht hij allerlei hand- en
spandiensten met hout en ijzer.
Hij vindt dat het bestuur het goed doet, maar zou willen
dat de gemeente iets gaat investeren. De faciliteiten
zouden op een hoger niveau moeten en veiliger.

Op de vraag of hij weleens een blunder heeft gemaakt,
vertelt hij dat hij tijdens het zeilen met de VD 84 het
grootzeil een keer heeft laten schieten.
Een spannende anekdote komt uit zijn avonturen met
Aad.
Samen hadden ze een nieuw grootzeil gehaald voor de
tjalk van Aad. Ze voeren weg uit Enkhuizen voor de
eerste verhuur van dat seizoen en haalden het nieuwe
zeil ongereefd omhoog. Op dat moment kwam de wind
erin en de boot ging heel erg schuin. Het water liep in het
gangboord.
Aad, die bij de mast stond, kon zich daar nog net aan
vastgrijpen. Cor kon zich nog net aan het roer vastgrijpen
en dacht dat ze omgingen.
Gelukkig kreeg het schip vaart en kwam weer rechter.
Op dat moment hoorde Cor Aad heel nuchter, maar toch
wat wit om zijn neus zeggen:“Hij hing wel lekker!“  
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Verslag Butter & Eek Race
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Vrijdag de 18e organiseerden we alweer de zesde 
editie van de Butter & Eek Race, de jaarlijkse
botterwedstrijd met 8 schepen, waarbij de
bemanning bestaat uit bedrijventeams, gecoached
door professionele bemanning.

De catering aan boord was door Hein weer onberispelijk
en overvloedig georganiseerd, via de bezorgservice van
AH, Slijterij De Stient, plus het bekende rondje
Sondag-ijs, brood, visschotel en warme grillworst door
Hein. Het ompakken van de bulkaanvoer in acht
identieke scheepsladingen gebeurt onder de afslag en
geeft meteen koortsachtige aktiviteit voor de VBVB-ers.

Intussen arriveren de bedrijvengasten voor het wel-
bekende ontbijtje bij Café De Dijk. 
Daarna aan boord. Sfeer gelijk goed, er werd weer volop
genetwerkt. Opvallend is, dat de Volendammer 
bedrijven dit evenement gebruiken om zakenrelaties
uit het hele land uit te nodigen, wat bijzonder wordt
gewaardeerd. Bij de bedrijven hadden we helaas één
late afzegger, maar Hein wist wat los volk te ronselen
om hun schip toch nog te bemannen.

Carlo presenteerde de schippers een uitdagende
wedstrijdbaan van ca. 14 mijl, met eerst een lus naar
Monnickendam en daarna nog een flinke lus buiten de
Gouwzee, richting Paard van Marken en Edam.
De finishlijn lag voor het Mariabeeld.

Na het ontbijt gingen de teams aan boord, waarbij
gelijk de nodige psychologische oorlogsvoering werd
bedreven. Het startlijntje vanaf de WDN lag er keurig
in en Carlo showde een hagelnieuwe roodwitblauwe
startvlag, door moeders gesponsoord.

De VD 172 ging minstens een minuut te vroeg over
de lijn, maar zeilde gewoon door. Normaal betekent
dat diskwalificatie, maar de wedstrijdleider was coulant
en besloot tot 60 minuten straftijd.
De VD 241 voer met een legendarisch zwaar reserve-
zwaard, na de jammerlijke zwaardbreuk eerder die
week. Dat ging prima, op een klein detail na: In de
zwaardloper zat geen eindknoop, dus die vloog vrolijk
overboord en moest opgevist worden in het heetst van
de eerste overstag.
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Maar na wat strubbelingen beginnen de gijpjes en
overstagjes overal gesmeerd te lopen, waarbij iedereen
een taak krijgt toebedeeld. Op de wat langere rakken
werd er driftig genetwerkt onder het genot van koud bier.

Bij de drie kwakken ging de VD 241 met Hein, Henk
en Schildersbedrijf Schilder-Verhoeven, vanaf het
begin aan de leiding en stond deze plek niet meer af,
ondanks verwoede pogingen van de VD 17 om dichterbij
te komen. 
Het aakje WR 54 kon op de Gouwzee nog verassend
lang bijblijven, maar belandde later toch in het achter-
veld en heeft samen met de BU 89 het rondje uiteindelijk
niet afgemaakt. De dorst won het van de ambitie.

Verassing van de dag was niet de winnaar BU 32, die
met zijn hightech zwaarden en zeilen eigenlijk buiten
de visserijklasse zeilt. Nee, dat was de super-authentieke
MK 63, die bewees dat zo’n fundamentalistenbotter
ook gewoon razendsnel kan zijn. 

De afterparty kon daarna losbarsten in Café De Dijk,
beginnend met het warme vlees- en visbuffet met 
stevige zeemanskost. 
Hein fladderde rond tussen de ondernemers en deed
waar hij goed in is: Wachten op het juiste moment
(of promillage?) en nieuwe geldschieters ronselen!
Maar liefst drie nieuwe zilveren sponsors voor de
Vereniging, plus een toezegging voor een financiële
bijdrage aan werving van de VD 54.

Het was weer een Butter & Eek Race om in te lijsten.
Een prachtig zeil- en netwerk evenement dat een vaste
plaats heeft veroverd in de agenda’s van velen. 

Henk de Boer Freek en Margina

Hoe het verderging met de VD 84

In het voorjaar van dit jaar lag de VD 84 al bijna
twee jaar op de werf. De hele winter is er hard
gewerkt door een legertje vrijwilligers en de mannen
van Odion onder leiding van Debbie.

Van Freek Slot hoorde ik
wat er zoal gedaan was 
en wat er nog gedaan zou
moeten worden.

Om te beginnen heeft 
Fred heel veel houtfretten
uit- en ingedraaid.
Het onderwaterschip en
berghout zijn kaalgekrabd,
mede door de enorme
inzet van Paul van Odion.
Het vlak boven zijn hoofd
was het zwaarst.
De afgelopen winter zijn de vloeren, achterladingen,
luiken van de trog geschuurd en geschilderd.
Zodra het schip te water gaat, kunnen die erin.
 

Er zijn negen nieuwe spanten ingekomen en aan stuur-
boordkant twee gangen. Een nieuwe ligger van 3,5 meter
lang, precies onder de mast.
Balken waar de mast op komt te staan zijn voorbewerkt
in Edam.
Er zijn latten ingezet en wiebers en het voordek is gedicht.
Freek doet het breeuwwerk en geeft technisch advies.
Theo was druk bezig met de uitlaat van de motor.
Eind mei zou worden gestart met het schilderwerk,
woodskin en het coaten van het onderwaterschip.

In het vooronder en onder de lading is zout gestrooid 
en buitenom is het hele schip natgehouden door de
mannen van Odion, om uitdroging te voorkomen.
Freek had er alle vertrouwen in dat de VD 84 op tijd het
water in zou kunnen, mede door de fijne samenwerking
van de vrijwilligers en de mannen van Odion.

Dat het inderdaad gelukt is, weten wij inmiddels. 
Op 16 juni is de VD 84 tewater gelaten en in juli heeft zij
een paar weken gevaren op de Zaan. Dit om de mantel-
zorgers uit Zaandam een fijn uitstapje te bezorgen.
Op 4 augustus is zij weer teruggevaren en op dit moment
ligt zij weer in de haven van Volendam.
Helemaal klaar was zij nu ook weer niet, zodat er weer
vrolijk verder geklust kan worden.
                                                            



Uitstapje Kwakgenoten
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Op zaterdag 2 juni stond er een kwakgenoten
uitstapje gepland. Geen vaartochtje met een kwak,
maar een uitstapje per auto.
Doel was het vestingstadje Woudrichem, gelegen aan
de Merwede, met schuin tegenover zich het slot
Loevestein. Bij sommigen ook bekend als Wourkem,
uit de televisie-serie Dokter Tinus.

Het stadje heeft een roemruchte geschiedenis en werd
al vermeld in 866 onder de naam Waldricheshem.
Daarna heeft de naam nog een aantal varianten gekregen
en tegenwoordig heet de plaats in de volksmond
Woerkum.
Het huidige Woudrichem is ontstaan op een oeverwal.
Langs een rivier, die nu niet meer bestaat,  ontstond 
een marktplaats. Later ontstonden er nederzettingen
ten noorden hiervan, die gericht waren op deze markt-
plaats. Door de strategische ligging aan de samen-
vloeiing van de latere Maas en Waal, groeide de stad.
In 1356 kreeg zij stadsrechten.

Behalve als vestingstad heeft Woudrichem ook een
visserijverleden. In 1362 kreeg de stad visserijrechten
en deze worden nog steeds gekoesterd door de 
plaatselijke bevolking. Er is een interessant visserij
museum, gevestigd in het Arsenaal. Dit gebouw stamt
uit 1851 en was bedoeld voor de opslag van militaire
goederen.

Met negen personen, verdeeld over een busje en een
personenauto, vertrokken wij die zaterdag naar
Woudrichem. Het weer oogde somber, maar we hielden
het gelukkig droog.
Wij konden goed parkeren bij het Arsenaal, want ons
eerste doel was het visserijmuseum. 

-

Carlo voegde zich hier ook bij ons en ons bezoek begon
met koffie en zelfgebakken appeltaart van Ben en Joke.
Daarna werd ons door twee enthousiaste vrijwilligers
de geschiedenis van de visserij uit de doeken gedaan.
Eerst door middel van een film en daarna aan de hand
van de vele verzamelde voorwerpen die het museum
rijk is. 

Er is een uitgebreide verzameling netten, fuiken en
zegen. Nagebouwd zijn werkplaatsen waar visserij-
benodigdheden werden vervaardigd, zoals een smederij,
touwslagerij en een taanhuis.
In de rivieren werd op zalm gevist, met kleine bootjes,
die zalmschouwen werden genoemd. Ze hadden weinig
diepgang en het roer en de zwaarden konden worden
verwijderd om de netten onbeschadigd naar binnen
te halen. De bootjes waarop een soort tentje was 
gemaakt, de huik, bleven op de rivier, terwijl andere
bootjes de gevangen vis naar de wal brachten. Dit
waren de vishalers. 

Een uitvinding om de netten makkelijker van boord te
krijgen was de quillotine. Een stellage die op het water
lag, waarmee de netten van de boot werden getrokken.
In het midden een soort bun om de vis in het water te
bewaren.
Omstreeks 1950 kwam er, vooral door watervervuiling,
een eind aan deze visserij.

Na dit uitgebreide bezoek was het lunchtijd en gingen
we naar een drijvend restaurant in de oude haven.
Leuk om te zien, gezellig ook en wij hebben er lekker
gegeten.
Toen was het tijd voor een vaartochtje. In de oude haven
lagen een zalmschouw en een vishaler. Wij mochten
aan boord.
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 De Sponsor
Sponsoren zijn belangrijk

voor onze vereniging.
In deze rubriek maak je kennis met

één van onze sponsoren.

Hein MolenaarMargina Verniers

De vishaler vaart met motor, maar de zalmschouw kan
zeilen. Helaas zat het zeilen er deze keer niet in.
De bootjes werden aan elkaar vastgemaakt en voeren
op de motor de haven uit. We gingen de Afgedamde
Maas op, een oude tak van de rivier de Maas.
De boten worden goed onderhouden en gevaren door
een aantal vrijwilligers.

Na de vaartocht hadden we nog tijd voor een stads-
wandeling, waarbij we gezocht hebben naar het huis
van dokter Tinus. Helaas voor Dirk, hebben we het niet
gevonden. (Maar wel gezien vanaf het water.)
Na de plaatselijke ijssalon met een bezoek te hebben
vereerd, werd het tijd om naar huis te gaan.

Het was een zeer geslaagde en interessante dag, 
met dank aan de organisatoren Ike en Joke.

Het zijn niet alleen de Volendammer kwakken, die een
pakkende tekst op hun schepen hebben.
Op de oude werf in Woudrichem staat een loods met
bovenstaande tekst.

Waterland Installatietechniek is in de persoon van
Cor Ebbelaar al geruime tijd ook sponsor van de
Vereniging Behoud de Volendammer Botters.

Sinds 1985 zijn zij werkzaam als erkend installatiebedrijf
voor centrale verwarming, waterleiding, gas en sanitair.
Ook voor zinken en koperen dakgoten, vergaarbakken of
ornamenten kunt u bij hun terecht.

Zij werken voornamelijk regionaal voor particulieren
en aannemers, maar ook al jaren voor een aantal
industriële bedrijven, kerken en kantoren.

Voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan
met name c.v. installaties, beschikken ze over hun
eigen servicedienst en zijn altijd bereikbaar voor
storingen, direct of via een boodschappendienst.

Wat doen zij?

Waterland Installatietechniek is in 1985 opgericht door
Cor Ebbelaar en zijn vrouw Annemiek.
In 1997 kwam Leo de Boer als assistent servicemonteur
het team versterken. Via avondschoolstudie werkte hij
zich langzaam op tot eerste monteur en projectleider.
Per 1 januari 2006 is Leo aangetreden als nieuwe
firmant binnen het bedrijf.

De kracht van Waterland Installatietechniek is de
persoonlijke insteek: Geen grote projecten met
honderden nieuwbouwwoningen, maar een uitstekende
dienstverlening aan particulieren en bedrijven in de
regio en de kleinschaliger nieuwbouw.

Waterland Installatietechniek staat voor kwaliteit,
service en betrouwbaarheid. Dat is wat de klant wil en
ook verdient.
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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
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Activiteiten 2018
Spakenburger visserijdagen
Vrijdag 31 aug. en Zaterdag 1 sept.

Visbakken kermis Volendam
Zondag 9 september

Officiële tewaterlating Junior Kwak
Zaterdag 15 september

NK Zeilende Visserij Volendam 
Zaterdag 13 en Zondag 14 oktober

Bontekoe Hoorn
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Fuik - van netten of wilgetenen gemaakte val voor vissen.
           Het bestaat uit een aantal achter elkaar geplaatste trechters,
           waardoor de vissen wel naar binnen, maar nauwelijks naar
           buiten kunnen zwemmen.

Zegenvisserij - Methode waarbij de vis met een over de bodem slepend
                          net, door een omtrekkende beweging wordt ingesloten.
                          Een eenvoudige vorm van zegenvisserij gebeurt al vanaf
                          het strand (bijv. op Ameland).
   
Galgvisserij  -  Het net werd ingetrokken op een vlot.

 Om het optrekken makkelijker te maken, 
 liep er een goot naar de bodem.
 Het net kon dan over die goot naar boven
 worden getrokken.

Visserijmuseum Woudrichem

Gezellig nazitten
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