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Verder in dit nummer:
 Middenin onze „Hollandse zomer“ eindelijk

weer een Botternuuws. Door het drukke leven
van de redactie (in een half jaar twee klein-
kinderen erbij, heel veel oppassen en de 
helpende hand bieden bij drie verhuizingen)
verschijnt deze aflevering wat later. 

We hebben leuke verslagen van gevaren
wedstrijden in de maanden april en mei.
Er zijn vele tochten en tochtjes gevaren en ook
hebben drie kwakken een hoofdrol gespeeld
in een film, waarover alles te lezen is op 
pagina 4.
De VD 84 is ingezet bij de Opendag van de
reddingsbrigade in Warder, waar men met 
cliënten naar toe is gevaren. Dit is eveneens
te lezen op pagina 4.

Helaas was er op de VD 84 dit jaar ook sprake
van enig ongemak. Toen na een verhuurtochtje
de boot weer keurig aan de wal lag, zag Fred
rook uit het luik van de bun komen.
Aad ging er snel onder kijken en op dat moment
kwam er vuur uit de acculader. BRAND!!
Snel de stroom eraf gehaald, waarna het vuur
doofde. Wanneer Dirk de draadjes bewoog,
kwamen er weer vonkjes. De accu’s moesten
los.
Op de daaropvolgende woensdagavond heeft
Johan de acculader van de VD 17 erop gezet.
Toen kon er weer gevaren worden.

De week daarna bleek dat iemand op de morse-
hendel had gestaan (vandalisme?)
Er waren tandwieltjes afgebroken, dus moest er
een nieuwe hendel opgezet worden.
Gelukkig bracht ook hier de VD 17 weer
uitkomst.

De oude morsehendel kon tijdelijk gebruikt
worden, zodat er in ieder geval kon worden
gevaren.

In april is er een EHBO avond geweest, waarbij
Ben Segaar de aanwezigen, die in grote getale
gekomen waren, uitlegde hoe te handelen
nadat iemand van de verdrinkingsdood was
gered.

Inmiddels zijn er twee boten op de helling
geweest in Edam. Op pagina 7 een verslag over
de VD 172 en ook de VD 241 heeft een rondje
naar Edam gevaren, maar moet waarschijnlijk
nog een keer terug.

In het volgende Botternuuws meer over de
gebeurtenissen in juni, juli en augustus.
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Zoals elk jaar ging het vaarseizoen weer van start met
de Pieperrace vanuit Volendam.

Onze drie kwakken waren in de voorafgaande weken
weer in optimale staat gebracht. Vooral aan de VD 241
werden grootse daden toegedacht door een modificatie
aan de fok en vergroting van het grootzeil.

Alhoewel er de dagen ervoor ideaal weer werd voorspeld
viel dat een beetje tegen. Minder zon maar vooral minder
wind dan beloofd.
Gedurende de wedstrijd werd het dan ook meer dobberen
dan hardzeilen. Toen kwamen er dan ook app-jes voorbij
zoals „we worden ingehaald door een puul“ of Nico 
Dobber, die appte dat hij al zijn hele leven dobberde.
Op een gegeven moment zagen wij zelfs de altijd snelle
lemster aak WON 112 achteruit varen.

Toch haalden we zeilend de finish, waar bleek dat Leo
met de VD 241 een minuut of 9 sneller was geweest dan
de VD 172. Eigenlijk was dat nou ook weer niet zo’n
kunst met die waanzinnig grote kluiver.
De VD 84 heb ik nog niet genoemd, die kwam dan ook
een paar uur later binnen. Ik verdenk hun ervan dat ze
onderweg zijn gaan koffiedrinken op de vuurtoren van
Marken. Of iemand heeft het grootzeil stiekem laten
zakken toen Aad even in het vooronder zat.

In de haven was het naderhand weer ouderwets gezellig.
Jeroen had zichzelf weer overtroffen met de meest 
lekkere hapjes, waarbij je gerust van een culinair orgasme
kon spreken. (Alleen vader Piet was het hiermee niet eens.
„Dat vein ik nou kladdig eten, geef mijn moar geweun
bloemkool met een bal gak“.)
Het bleef daarna nog lang onrustig op de Dijk, waarbij
de berichtjes op de kwakapp steeds onduidelijker werden
en op het laatst zelfs volleerd Chinees leken. 

Bij het palaver van de volgende morgen kregen een
aantal schepen er flink van langs van Rooie Gerret.
Het bleek dat er toch onverantwoordelijk gevaren was,
waarbij zelfs het startschip was aangevaren. 
Wij vroegen ons dan ook af hoe je dat voor mekaar krijgt
met windkracht 0.8. Je kon dan meer spreken van
aandobberen dan van aanvaren.

Op zondag werd het meer een echte wedstrijd met
gemiddeld windkracht 3.
De VD 172 ging als eerste van de kwakken door de 
startlijn maar zag, naarmate de wedstrijd vorderde, de
241 en de 84 steeds meer dichterbij komen. Bij de laatste
boei kwam de VD 241 dan ook bij ons bovenlangs en
schoof langzaam voorbij.

Dat was het moment dat Carlo een briljant ingeving moet
hebben gehad. Hij besloot meteen achter de 241 overstag
te gaan en richting ruime sop te varen.
Het uiteindelijke resultaat was dat we met de 172 een
paar honderd meter eerder over de finish gingen.
Dat de 241 en de 84 later waren gestart en dus over de
hele wedstrijd waarschijnlijk sneller waren, was toen
totaal niet meer belangrijk.

Naderhand heeft het nog vele biertjes geduurd voordat
we over onze tactiek waren uitgepraat.  

                                                            Dirk Appel



In gesprek met ....... Henk de Boer
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 willekeurige dinsdagavond heb ik afgesproken
met Henk de Boer.
We treffen elkaar in een café op de Dijk, waar we kunnen
genieten van spectaculaire wolkenluchten die over het
Markermeer voorbij trekken.

Henk is in het dagelijks leven projectcontroller.
Dit houdt in dat hij waakt over het budget van bouw-
projecten bij de UvA en de HvA. Dit zijn renovatie-
projecten en nieuwbouw, waarbij compleet ingerichte
gebouwen worden neergezet. 
Henk is geboren en getogen in Volendam. Hij komt uit 
een vissersgezin en heeft nog een broer en zus.

Zijn vader had een Noordzeekotter met ligplaats in 
IJmuiden. Hij was van zondagavond tot vrijdagochtend
van huis. In de schoolvakanties ging Henk mee naar zee.
Zijn vakantiebaantje had hij vanaf zijn twaalfde jaar bij
zijn vader aan boord.
Ook de zomervakanties werden op de kotter doorgebracht.
Zo ging het gezin drie weken met vakantie naar
Terschelling of Vlieland.
Helaas moest zijn vader om gezondheidsredenen al op
vrij jonge leeftijd stoppen met werken.
Henk had toen het bedrijf kunnen overnemen, maar ging
liever studeren. Het werken op een kotter was zwaar en
er werden steeds meer beperkingen van hogerhand
opgelegd.

Henk koos voor de studie bedrijfseconomie. 
Toen hij 23 jaar was ging hij samenwonen met Inez.
Ze kregen twee zoons die op dit moment 15 en 19 zijn.
De oudste zoon Jos knutselt en schildert graag: In het 
vorige Botternuuws is een foto te zien van Jos die een
kluiverboom beschildert. Het knutselen, vooral met hout,
zit er bij Henk ook in. Zijn grote hobbies zijn timmeren
en zeilen.

GESCHIEDENIS
Op de vraag hoe hij bij de kwakken terecht is gekomen,
krijgen we bij het antwoord meteen een stukje historie
 

over het ontstaan van de vereniging.
Henk kwam vroeger vaak in café De Molen, waar ook
Thom van der Woude en Piet Stuijt kwamen.
Thom voer op charterschepen en wist dat er een oude 
kwak lag in het Zuiderzeemuseum. Hij vond dat het ding
terug moest naar Volendam. Samen met vriend Piet wilde
hij een stichting oprichten om het schip te kunnen 
behouden. Dit zou de Stichting d’Garnkwak worden.
Ze hadden nog een penningmeester nodig en stonden
op een vroege zondagmorgen bij Henk op de stoep.

In 1993 konden de mannen voor 1 gulden de kwak kopen.
Vervolgens werden sponsors gezocht en moest er 
medewerking van de gemeente komen. 
Op de plek waar nu Smit-Bokkum zit, werd een werf
gebouwd. Forse bedragen werden gesponsord door het
Anjerfonds, VSB-fonds, de Rabobank en de gemeente.

Tussen 1993 en 1999 werd de VD 172 gerestaureerd.
Er werd een scheepstimmerman ingehuurd: Cees Droste
uit Hoorn. Cees leerde aan de anderen hoe de boot in
elkaar zat. De vader van Piet Stuijt heeft ook een
belangrijk aandeel geleverd. Ook Carlo, de broer van
Henk, kwam erbij.
Al het werk verliep voorspoedig en gestaag. Dat was fijn
want het hele project was ook een sprong in het diepe.
Het werk heeft soms weleens een tijdje stilgelegen omdat
het geld op was. In totaal is er rond de fl. 400.000,--
mee gemoeid geweest.

Naarmate de tijd verstreek kregen de vrienden van weleer
het drukker met andere dingen. Thom kocht zelf een kwak
de VD 5, om als charterschipper zelfstandig te gaan varen.
Piet Stuijt studeerde voor huisarts en Henk kreeg kinderen.
Zijn vrouw gaf hem gelukkig veel ruimte voor zijn hobby.
Vaak was hij 3 à 4 avonden per week weg. Ook ging hij
zich erin verdiepen hoe men vroeger met het schip voer
en probeerde het zo authentiek mogelijk te krijgen.
Dirk de Waart werd daarbij zijn bondgenoot om de schepen
zo origineel mogelijk te houden. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de materialen die gebruikt worden, hoewel er soms
weleens concessies worden gedaan aan modernere
materialen, zoals het vervangen van harpuis.

23 JAAR LATER
Henk is er trots op dat de vereniging na 23 jaar van een
klein ploegje mensen is uitgegroeid tot een grote 
vereniging. Het is er gezellig en het is leuk om te werken
aan mooie, vaarbare monumenten. Er is een goede,
aktieve harde kern, hoewel de Volendammer leden  ver
in de minderheid zijn.
In de beginjaren was het vechten tegen de mentaliteit van
het dorp. Er was veel negatief commentaar over 
„die oude troep“. 
Tegenwoordig ligt dat gelukkig heel anders. De grootste
uitdaging voor de vereniging is nu om de jeugd erbij
te betrekken.
                                                          Vervolg op pagina 4



Margina Verniers
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Er is een ware timmerploeg ontstaan, die twee dagen per
week werkt aan de VD 17 die op de werf ligt.
Stiekem is Henk jaloers op de mannen die zo lekker aan
een kwak kunnen bouwen. 
Als de VD 17 klaar is, gaat de VD 84 eruit.
Volgens Henk zal er altijd wel een kwak op het droge
liggen voor herstelwerk.

Als Henk het voor het zeggen had, zou er een nieuwe werf
komen, liefst bij de haven met alles op één locatie,
inclusief de Odion-cliënten en een gezellig clubgebouw.
Hij heeft goede hoop dat dit er een keer van komt!
Ook droomt hij van een goed georganiseerde werkplaats
met goed gereedschap, een mooi magazijn en 
stofafzuiging op de machines.

Wat is nu de rol van Henk binnen de vereniging?
Vanaf de oprichting was hij lange tijd penningmeester,
maar nu niet meer. Hij heeft geen vaste funktie, maar hij
heeft zich voorgenomen om iedere week een timmerklus
te doen.
Zeiltochten maakt hij ook graag, waarbij hij niet alleen
het plekje aan de helmstok leuk vindt.

Heeft Henk ooit weleens een blunder gemaakt?
Hij is bijna met een kwak een cruiseschip binnengevaren.
Dat kwam door een zeilfout. Hij wilde afvallen maar had
de grootschoot te strak. Er was geen fok en dan wil zo’n
kwak niet draaien. Het schip bleef op het cruiseschip
afgaan, waarbij de dinerende gasten verwonderd
toekeken vanachter de ruiten. Carlo redde de situatie
door de motor te starten en vol gas te geven de goede
kant op.

Tot slot nog een leuke anekdote?
Na een nacht dwarskuilen met de VD 172 was er precies
één aaltje gevangen. Het beestje werd in een puts gedaan
om het goed te kunnen bewaren. ’s Nachts moest er
geplast worden en Henk nam in het donker net die ene
puts. Daar ging de zuurverdiende besomming....

Hoofdrol voor Kwakken

Opendag KNRM Warder
30 april 2016

Op woensdagavond 20 april gingen we niet de haven uit
voor ons wekelijkse zeiltochtje, maar speelden de drie
kwakken een hoofdrol in de opnamen van een promotie-
film voor het Volendams Museum.
Het te volgen scenario was vooral voor Leo het uitkomen
van zijn ultieme natte droom. Er moest namelijk drie keer
op volle zeilen de haven in- en uitgevaren worden!
De grijns is de hele avond niet van zijn gezicht afgeweest.

Voor de toevallige toeschouwers op de dijk aan de haven
ontvouwde zich een waar spektakel, met drie met zeil op
in de haven manoeuvrerende kwakken.
Normaal krijgt de havenmeester een spontaan hartinfarct
als we met zeil op de haven binnenvaren, maar deze keer
hadden we toestemming en konden we ons helemaal
uitleven.

Voor de gelegenheid waren zeven  bemanningsleden
gekleed in de traditionele werkkleding van de  

Volendammer vissers, terwijl de rest van de bemanning
zich schuilhield in het vooronder als we in het beeld van
de camera aan wal of de drone kwamen.
Hierdoor werd voorkomen dat er kleding met logo’s van
Helly Hansen of Tommy Hilfiger in beeld kwamen.

Tot slot werd er gefilmd alsof de kwakken thuis kwamen
na een week op zee te zijn geweest. Hiervoor stonden een
aantal vrouwen (kniertjes) in klederdracht aan de wal 
hun mannen op te wachten. De drie schippers Aad, Dirk
en Leo speelden deze scene zo overtuigend, dat het leek
dat ze geen vijf dagen van huis waren geweest, maar
eerder twintig jaar!

Al met al was het een geslaagde avond, waarbij de
regisseur zeer tevreden was met zijn opnamen.

                                                                         Dirk Appel

Ik moest vroeg op, want we vertrokken om 9.00 uit de 
haven van Volendam met de VD 84.
Jammer genoeg stond er geen wind en moesten we op de
motor varen. Na een uur varen kwamen we bij het 
KNRM station Warder aan. We zouden de boot aanleggen,
maar het water was te ondiep. Dus gingen we voor anker.
We kregen een warm welkom met een bakje koffie en een
koekje met het logo van het KNRM station.

Een verslag van Jacco Kempe

Ze vertelden wat nou precies de bedoeling was en wat we
moesten doen. 
Om 11.30 gingen we een stukje varen en nabootsen dat
er brand aan boord was. We waren met de cliënten van
Odion aan boord, dus er moesten veel mensen gered
worden.
Daarna mochten we nog even met de speedboot mee van
de KNRM, die wel 70 km per uur ging.
De burgemeester kwam ook even een kijkje nemen, 
omdat Warder vanaf dit jaar nu ook bij de gemeente
Edam-Volendam hoort.
Daarnaast waren er nog meer activiteiten, zoals een
papiertje met vragen. Degene die de meeste vragen goed
had, mag een dagje mee met een oefening van de KNRM.
Ook kwamen er kano’s uit Edam, die een demonstratie
gingen geven over wat je moet doen als je overboord
valt. 
Kortom een hele geslaagde dag.
Rond 13.15 gingen we ons klaarmaken om weer naar
Volendam te gaan. Na een leuke dag bij de Opendag van
de KNRM kwamen we om 15.45 weer aan in Volendam.
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Kenterschootrace, zondag 1 mei 2016 

Zaterdag was er onvoldoende bemanning om met een 
kwak naar Marken te gaan.

Geweldig om op zondag om 8.30 uur met 12 mensen aan
boord van de VD 241 te kunnen vertrekken, om toch nog
een dagje Kenterschoot te varen. Zonnetje aan de hemel
en een zuchtje wind uit noordelijke richting.

Nog net op tijd voor het palaver.
We krijgen een klein, geel met roze luchtbed mee, 
Tom Poes. Deze wordt gebruikt als man over boord.
Mick Oudhuis en Roy Mulder hebben Tom Poes 
opgeblazen. 

In theorie hadden we berekend dat we op de beste start
positie lagen, in de praktijk ging het iets anders.
Het was net te laat om nog over bakboord te starten want
iedereen kwam over stuurboord op ons af. 
Toch de GZ 17 ook over stuurboord net gehaald,
maar wel was de gang eruit.

En jawel, natuurlijk man over boord: Onze Tom Poes lag
middenin de vaargeul. De jongens met pikhaak en hengel
klaar om te vissen. Tom Poes was lichtelijk onderkoeld:
Het is goed om nog eens de MOB te oefenen.

Samen met de BU 130 zeilen we richting Volendam.
De jongelui liggen lekker op het voordek in het zonnetje
op Tom Poes.
Ron en Leo zijn in het vooronder druk doende om een
super led-verlichting aan te leggen. Het kost wat tijd om
het geheel AAN te krijgen, maar dan heb je ook wat!
Echt waar, erreg mooi.
Ondertussen wordt ook de lunch geserveerd.

Tegen de tijd dat we de Bukdijk hebben bereikt, mogen
we overstag en richting finish.
Ruime wind, alle lappen bij om te drogen en voor snelheid.
Half winder ervoor, waterzeilen eronder, aap omhoog:
Zes zeilen, wel leuk.
Ineens is de finish binnen bereik. Voordat alle lappen 
weer gestreken zijn, gaan we er al overheen.
We willen toch even laten zien dat we kunnen kenteren,
maar de finish lijn is al opgeruimd. Het finish schip
„Het wakend oog“ gaat weer richting haven.

In het Hof van Marken is de prijsuitreiking. 
We worden als eerste genoemd. We zijn dus tiende
geworden, de BU 130 is negende. 
Gewoon volgend jaar opnieuw proberen.
Het was een gezellige dag, lekker gezeild.

Ziehier onze trofee:

Een echte houten

antieke kruimelzuiger.

Voor de liefhebber:

Te bewonderen op

de VD 241.

Ike Plat

NL doet, maart 2016
Op een koude winterdag zijn de wintertenten van de boten
gehaald. Op zaterdag was er extra hulp van drie 
vrijwilligers in verband met NL doet. Twee CDA leden en
één vrijwilliger die vroeger veel gevaren had, hadden onze
klus op de site van NL doet zien staan.

Met twee bestelbusjes, een truck met uitschuifbare arm,
lekkere koffie op zijn tijd en vele handen werd er heel
veel aan boord gebracht.
De toeristen kwamen in het zonnetje ook al snel langs om
foto’s te maken en een praatje.

Kortom, het was weer heerlijk om de boten „echt“ boot te
zien worden!
                                                            Ingrid van Dongen
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Butter en Eek race, 13 mei 2016 

De Butter en Eek race op vrijdag de 13e....
hoe krijg je het voor elkaar!

 
De bemanningen van de 3 kwakken zijn om 8.00 uur
present en verdelen de catering over de schepen.
Er zijn 8 schepen voor de wedstrijd geprepareerd:
De WON 119, BU 20, BU 89, WR 54, VN 4 en natuurlijk
onze 3 kwakken VD 84, VD 172 en VD 241.

Om 9.00 uur is het ontbijt in Lotje aan de Haven en hier
worden de schepen aan hun bemanning gekoppeld.
Tijdens het palaver blijkt dat de compexe baan met zijn
vele mijlen op Gouwzee en Markermeer, ideaal is voor
Kwakken bij windkracht 4-5Bft(6-je).
Vrijdag de 13e is KWAKKEN dag.

De bemanning van de VD 172 wordt gevormd door
Habbake Shipyard met schipper Dirk de Waart als 
spelverdeler. De mannen zijn zeker van de overwinning,
met de (SMART)phone’s als bakens in de storm.
De VD 241 wordt bevolkt door Mercuur Bouw en heeft
drie schippers aan boord....wat een weelde:
Henk de Boer, Dirk Appel en Hein Molenaar.
Loodgietersbedrijf Piet Butter heeft zijn mensen op de
VD 84 gepositioneerd. Zij worden bijgestaan door het
Super Trio Aad Donkersloot, Fred Pauel en Ben Segaar.
Ja, ik hoor het u vragen: Ben op de VD 84?
Jazeker (de gouden greep!)
Na enig uitstel gaan wij om 11.15 uur van start.
De kwakken zitten direct voorin.

De VD 84 ligt hoog in het veld en wordt snel na de start
door het overstag gaan van de VD 172 gedwongen mee
te gaan. Hierdoor komt de VD 84 verkeerd bij de eerste
boei uit en ronden die net als de VD 172 en VD 241 
verkeerd. Dit wordt door de meedogenloze wedstrijd-
leiding (o.a. Ike Plat en Carlo de Boer) met 20 minuten
straftijd gesanctioneerd.
In het nu volgende voor-de-windsrak wordt de VD 172
ingelopen door de VD 84.  Zij komen echter aan de 
verkeerde kant van de VD 172 te zitten, waardoor zij niet
kunnen gijpen en hierdoor de boei erg ruim moeten
ronden.
De VD 172 neemt nu voorsprong en de VD 84 komt 
dichterbij de VD 241 en de WON 119. De VD 84 kan 
echter hoger aan de wind en houdt snelheid, gaat deze 
voorbij en is weer op weg naar de VD 172.

Wij verlaten de Gouwzee. Het Markermeer lonkt met
stevige golven en een toenemende wind. De Kwakken
nemen ongereefd afstand van de concurrentie.
  

De VD 172 en de VD 84 blijven strijden om de eerste en
tweede plaats. Na de boei MN-5 kiest de VD 172 ervoor
om noord-west te varen op weg naar de Sportboei.
De VD 84 vaart noord-oost aan de wind om met iets
ruime koers naar west te kunnen en zo de Sportboei te
ronden. Twee mijl voor de Sportboei is de VD 172 op
hoogte en gaat iets onder ons richting Sportboei.
De VD 84 loopt iets in en ligt op 12 scheepslengtes.

Nu naar de MN 5, MN-GZ en naar de finish.
De VD 172 gaat tot onze stomme verbazing na de MN-GZ
via stuurboord direct stuurboord uit, richting Volendam
(west) en blijven ook nog ver doorvaren totdat ze 
uiteindelijk ACHTER ons aankomen.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat bij de VD 84 het 
bakboord ronden van de MN-GZ en dan naar de finish
gaan ook is besproken. Dit leek echter erg onlogisch,
zodat zij er op tijd achter kwamen dat de MN 5 nog een
keer gerond moest worden.

De VD 84 vaart nu soeverein op de overwinning af en 
zelfs 20 minuten straftijd kon ze niet deren.
In de haven is de bemanning van de VD 172 de sportieve
verliezer en Arie de Waart is de eerste die de bemanning
van de VD 84 komt feliciteren met deze historische 
overwinning. Hulde!

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

Hellingbeurt VD 172 - 2016

De walschipper van de VD 172
                           Dirk de Waart

Hotel-restaurant-café
Van den Hogen

Een kleine eeuw gezelligheid

Hotel-restaurant Van den Hogen bestaat een kleine eeuw
als horeca gelegenheid. Paulus van den Hogen kocht het
pand op de Dijk en startte er een café in.
In de vroege morgen kwamen de vissers en visventers hier
vanaf 4 uur een „kop koffie“ drinken en wisselden ze de
laatste nieuwtjes uit. Paulus werd helaas niet oud en zijn
vrouw Anne nam het café over. Zoon Theo groeide mee
in de zaak en nam deze logischerwijze over.

Onder zijn leiding sprong café Van de Hogen in op het
toenemende toerisme en daarmee de vraag naar slaap- 
en eetgelegenheid. Hij breidde het café in fases uit tot 
restaurant, richtte een professionele keuken in en toverde
de woongelegenheid boven het restaurant om tot vier
kamers als startschot voor de hotelfunctie.

Hotel-restaurant Van den Hogen bouwde gestaag aan zijn
reputatie als uitstekend gastheer, voor zowel de eigen
Volendammers als voor toeristen. Inmiddels staat de derde
generatie Van den Hogen aan het roer. 
Paulus van den Hogen zet de familiefilosofie voort en
geeft de kwaliteit van de keuken en de beleving van een
avondje uit een nieuw gehalte. Met oog voor nieuwe
culinaire en multimediale ontwikkelingen weet hij zijn
gasten naar de hoogste kwaliteitseisen en de wensen van
deze tijd te bedienen.

De betrokkenheid bij Vereniging Behoud de Volendammer
Botters blijkt uit het gegeven dat het bedrijf heeft
geparticipeerd in de aanschaf van de VD 17 en daarmee
één van de hoofdsponsors is. Ook is het hele gezin van
Paulus lid van de vereniging en vaart, als er tijd is,
een tochtje mee.

Zie  voor uitgebreide informatie.www.hogen.nl

Half mei was het weer zover, de VD 172 ging de helling
op om het onderwaterschip te controleren, repareren,
schoon te spuiten en in de anti-fouling te smeren.

Bij het schoonspuiten viel het op hoe vast de aangroei op
de verf zat. Conclusie: Of de aangroei gaat de verf als
voedingsbodem gebruiken of de verf is niet meer zoals
„vroeger“...

Het was tevens zaak dat er gerepareerd werd want er was
een lekkage aan stuurboord bij het voorschot van de bun.
Dit werd geconstateerd tijdens de Pieperrace toen er
constant water sijpelde tussen de deken en de voorste
dekenpoot.
Kaartplaten eraf gehaald, bun moddervrij gemaakt en
geïnspecteerd....maar niets te vinden....

Bij een diepgaand kringgesprek met de meest fantastische
ingrepen, kwam het oog van de meester (Freek S) voorbij
en wees hij ons op een keernagel en omgeving.
Dan niet treuzelen, de keernagel eruit boren, nieuwe
keernagel erin, breeuwwerk rond de keernagel vernieuwen
en hopen dat het goed komt.

Verder was de VD 172 in uitstekende staat volgens de
verzekeringsinspecteur die de vijf-jaarlijkse controle
kwam uitvoeren.

Het schilderwerk was geen probleem, hier en daar wat
hout vernieuwd aan het berghout en het achterhuisje.

Na anderhalve week ging de kwak weer te water en zagen
we geen water meer binnenlopen - actie geslaagd!! -
dachten we.....

Na één week varen werd aan bakboord op dezelfde plek 
een lek gevonden, dus we gaan in juli in de herhaling
bij Freek S.



 
 
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

VD 84 op de Zaan 

Zondag 31 juli - zondag 14 augustus

Waddenzeetocht

Woensdag 17 - zondag 21 augustus

Spakenburger visserijdag

Zaterdag 3 september

Kermis visbakken Volendam

Zondag 4 september

Monumentenweekend

Zaterdag 10 en zondag 11 september

Elburger Botterdagen

Zaterdag 10 en zondag 11 september

NK Zeilende Visserij

Vrijdag 7 - 9 oktober

Bontekoerace / 

Muiderhardzeildagen

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober

De kenterschoot
Zeilen met de kenterschoot is een trucje uit de visserij. Hierbij wordt de 
vaart uit het schip gehaald, waarbij het schip op een gecontroleerde manier
dwars voor-de-wind afdrijft. Het grootzeil hoeft niet naar beneden en hoeft
niet te klapperen. Er zijn overeenkomsten met het bijdraaien.
De kenterschoot werd vooral gebruikt bij het binnenhalen van de hoekwant.

Bezaan
De bezaan is net als de kluiver een driehoekig zeil. 
De benaming van de onderdelen komt overeen met de kluiver.
De bezaan wordt achter het grootzeil gevoerd. De top wordt gehesen met
de dirk. De hals wordt met een lijntje of stropje belegd op een dol aan lij.
De schoothoek wordt naar achteren uitgeboomd met de bezaanstutter.
Daaraan zit een enkele schoot, die wordt belegd op een dol aan loef.
Het schrooflijntje ontbreekt.
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