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De winter heeft inmiddels zijn intrede gedaan.
Tochten zijn gevaren en boten weer leeg-
gehaald. Alles weer opgeslagen in de loods.
Twee boten liggen weer onder zeil in de haven.
De andere twee liggen op en bij de werf:
De VD 84 ligt op de werf, de VD 17 ligt aan de
steiger in het water.

Terwijl bij Muiden de Muiderhardzeildagen
gehouden werden (waarover een verslag in het
volgende Botternuuws), werd op de werf de
VD 17 voorzichtig van haar plek getakeld en
uiteindelijk, na drie jaar, tewater gelaten.

Het einde van het zeilseizoen werd dit jaar
ingeluid met de wisseling van boten op de werf.

Een spannend moment zo’n tewaterlating.
Op pag. 6 en 7 wordt hiervan verslag gedaan.
Op dit moment gaat het goed met de 17.
Zij drijft nog steeds, de motor zit erin, de 
schroefas is klaar en de achteroverloop. Aan de
wegering wordt gewerkt en aan de opbouw van
het voordek.
Op dezelfde dag dat de 17 het water inging, 
werd de 84 eruit gelicht. Het was een imposant
gezicht om die zware kwakken als model-
scheepjes door de lucht te zien zweven.

De 84 ligt nu op de plaats van de 17.
De bedoeling is dat er gedurende de winter aan
gewerkt wordt o.l.v. Aad en Freek. 
De constructie moet nu worden aangepakt.
Spanten worden losgehaald en vervangen.
Breeuwnaden worden gedeeltelijk vervangen.
Theo heeft intussen al een nieuw keukenraam
gemaakt en geplaatst. De stalen kist moest
daardoor worden aangepast. 
Er zijn ogen gelast voor de touwen.
Het streven is dat de 84 aan het begin van het
komend vaarseizoen weer te water gaat, om
daar als 100-jarige te kunnen pronken en te
kunnen rondvaren.

Het toegestroomde publiek heeft die middag
zijn ogen uitgekeken, zowel op het land als op
het water.

De afgelopen zomer zijn er veel dagtochten
gevaren, maar ook meerdaagse zeiltochten.
Over Aaltjesdag kunnen jullie nu lezen en over
de Waddenzeetocht, die in augustus is gevaren,
volgend jaar.
In september is er een dag georganiseerd om de
sponsors van onze vereniging eens in het 
zonnetje te zetten. Onder het genot van een
hapje en een drankje legden de bestuursleden
en vrijwilligers uit, wat zoal de werkzaamheden
zijn op de werf.
De bezoekers konden de kwakken bezichtigen.
Ook was er de mogelijkheid om te netwerken
met medesponsoren.
Onder een stralend zonnetje en een aangename
temperatuur was het gezellig toeven op de werf.
In de namiddag werden de sponsoren nog
verwend met live muziek.

Wij wensen iedereen veel leesplezier,
fijne feestdagen en een gezond 2017

Margina en Ron



Aaltjesdag Harderwijk 2016
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Ike Plat

Woensdag 8 juni

Om 15.30 uur vertrekken Dirk de W., Ben S., Joke en Ike
met de VD 172 naar Harderwijk. Grootzeil, fok en 
kluiver bij, zo speren we naar de houtribsluis.
Daar worden we om 17.30 uur geschut. 
Als het ff kan, willen we de Ketelbrug halen.
Laatste draai om 20.20 uur.
De wind is wat afgenomen en aan de wind, lager wal,
zetten we ook de motor bij. We redden het en om 20.10
zijn we bij de Ketelbrug. Een dun zonnetje, dus iets meer
kleding aan. 
Eten gemaakt, rijst met groente en kip kerry. Smaakte
uitstekend na flink zeilen. Op grootzeil en fok komen we
om 22.45 uur aan bij de Roggebotsluis. Slaap lekker.

Donderdag 9 juni
Om 10 uur liggen we in de Roggebotsluis. Zonnetje erbij
en op de fok naar Elburg, wind 2/3 NNO.
Er is een oude almanak aan boord en op de Elburgerbrug
kennen ze nog geen senioren beleid. Om het juiste
marifoon of telefoonnummer te kunnen lezen, liggen we
bijna tegen de brug. Via vhf 85 bereiken we de dienst-
doende brugwachtster. 
„Mogen we een doorvaart van noord naar zuid?“
„Wilt u naar het Veluwemeer of komt u van het Veluwe-
meer?“ Wij willen van noord naar zuid. 
„Over 5 min. ga ik draaien“. Brug gaat open, maar het
licht blijft rood. „VD 172 ik krijg het licht niet op groen,
u mag doorvaren.“ Fijn, dank u wel!
Zo beleef je nog eens wat. 
Deels op de fok, totdat de wind bijna op was, motor aan,
gingen we naar Harderwijk. Aankomst 15.30 uur.
Er was een hartelijk welkom. 
Naast 5 Lemmeraken en 30 botters is er reuring genoeg
rondom de haven. Voor de nieuwe loods van de botter-
stichting treden ’s avonds de Kokkels en Mokkels,
dameskoor en de Aalzangers, mannenkoor op.

Vrijdag 10 juni bedrijven wedstrijd
Om 8 uur beginnen we met een prima ontbijt. 
Een koekenpan van zeker een meter doorsnee vol met
gebakken eieren, met en zonder spek, spiegelei, enkel
gebakken, dus roept u maar.
Onze gasten zijn vandaag Lentink Accountans, onder
leiding van de heer Ben de Graaf. Om 11.00 uur is 
iedereen aan boord en steken we van wal.

Op zoek naar ons eigen startnummer, welk op een klein
geel balletje staat, op het Wolderwijd. Wij krijgen een
anker start, maar het anker is niet van plan los te komen.
Wij hebben ook ons startnummer met gewicht aan boord.
We zijn gestart. Wind NW 2/3, zonnetje erbij, prima
stemming aan boord. 
Varen op nat gras valt niet mee met een drijvend eiland
(in de ogen van de botters). Van de botters worden we
achtste, toppie! Tevreden gasten gingen van boord.
’s Avonds is er een bbq. Wij blijven aan boord eten,
maar halen wat vlees, salade en vrije uitloop kip.
Nog even een wandeling om de benen te strekken.
Slaap lekker.

Zaterdag 11 juni

Na weer een prima ontbijt is er om 11.00 uur een 
herdenking van de verdronken vissers van Harderwijk.
Bijzonder om dit mee te maken. Burgemeester en
nabestaanden dragen een gedicht voor. De blaaskapel
zorgt voor gedragen muziek.
Daarna komen Henk en Inez aan boord. Waarom is er in
Volendam geen monument? Dat is er wel, dat is de 
VD 172. In Volendam was er een prijsvraag uitgeschreven
wat voor monument er moest komen.
Thomas v.d. Woude en Piet Stuijt schreven een goed
verhaal, dat er ter nagedachtenis een kwak in de haven
moest komen. Met steun van de gemeente is de VD 172,
op een dekschuit, uit het Zuiderzeemuseum gehaald.
Zo hoor je nog eens wat.
Om 13.30 krijgen we gasten aan boord om een uurtje te
varen. De wind is 0, weinig en komt van nergens.
We drijven heen en weer. 
Kinderen en kleinkinderen Segaar komen even aan boord
gedag zeggen en een sapje doen, gezellig.
Om 15.45 uur gaan we onderweg om de Roggebot te
halen. Bij Elburg zijn we maar stuurboord uitgegaan,
want we halen de laatste schutting niet.
Overnachten in Elburg is een feestje, even eten bij het
beste Chinese restaurant van Nederland, een wandeling
door een mooi stadje en nog even een terrasje. 
Welterusten.

Zondag 12 juni
Om 8.30 uur vertrekken we weer naar Volendam. Voorbij
de Houtribsluis is de wind op en gaan we verder op de
motor. Met het Paard van Marken in zicht komt er wind
en zien we om ons heen het hemelwater naar beneden
komen. Wij blijven droog, maar we laten de zeilen onder
de huiken. Om 17.15 uur weer veilig in de haven.



In gesprek met ....... Ben 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 zonnige woensdagochtend ontmoette ik Ben
op de werf, waar hij aan het werk was op de VD 17.
Ben is een geboren Purmerender, maar getogen in 
Volendam, waar hij nog steeds woont.

Zijn vader en opa zaten in de visserij. Toen Ben van 
school kwam, was het vanzelfsprekend dat hij ook die
richting op ging. Hij werd IJsselmeervisser, in dienst van
de gebr. Bootsman, die met de VD 64 voeren.
Dit schip vaart nog steeds onder leiding van de gebr.
Loege en is daarmee de enige fuikenvisser die nog vaart
vanuit Volendam.
Het vissen met fuiken gebeurde overdag, zodat Ben iedere
nacht gewoon weer thuis was.
’s Zomers werd er op het IJsselmeer gevist, ’s winters 
voer Ben mee met de vader van Henk en Carlo de Boer,
die op de Noordzee viste vanuit IJmuiden. 

Na ongeveer twee jaar zei Ben de visserij vaarwel om
postbode te worden in dienst van de P.T.T.
Hij werkte in Volendam, Monnickendam en op de wallen
in Amsterdam.
In die tijd ging hij elektronica studeren en na 12,5 jaar
werd hij, na een interne sollicitatie, aangenomen als
storingsmonteur bij de afdeling telefonie.
Hij heeft er met veel plezier gewerkt, maar moest helaas,
in 2010, afvloeien. Dankzij bezuinigingen was hij
boventallig geworden.

Zijn vernieuwde kennismaking met de Volendammer
vissersboten kwam op een Volendammerdag.
Hij ging een stukje meevaren met een kwak en kwam
daar bekenden tegen. Zij nodigden hem uit om op
woensdagavond, de verenigingsavond, mee te varen.
In de winter kon hij meehelpen met klussen.

Ben vindt het hartstikke leuk bij de vereniging. 
Het geeft een goed gevoel om met z’n allen te werken
aan een botter om die in de vaart te kunnen houden.
Samen het cultureel erfgoed in stand houden.

Het kussen aan de VD 17 is gemoedelijk. Er heerst een
sfeer van „ouwe jongens krentenbrood“.
Hier moet je niets aan veranderen.

Een andere hobby van Ben is zingen. Hij zingt in twee
koren: Het Volendams Vocaal Ensemble en
Forever Young.
Ook werkt hij als vrijwilliger drie ochtenden per week
bij de Pius X. Hier doet hij het onderhoud en alle
voorkomende technische werkzaamheden.

Een blunder kan hij zich niet herinneren. 
Als we het over een leuke anekdote hebben, vindt Ben
dat er bij alle werkzaamheden leuke dingen gebeuren.
Maar de Waddezeetocht van 2015 was spectaculair.
Vooral het moment dat hij op de VD 172 met Dirk en Ike
naar Enkhuizen wilde vanuit Friesland.
Door de harde wind kregen ze de kwak niet overstag en
kwamen ze in Stavoren terecht.
Heel spannend en achteraf een leuk moment.

Propjes maken

Margina Verniers

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl
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Volendammerdag
 zondag 26 juni

De weersverwachting was slecht, maar het werd een 
prachtige zonnige dag. Het voorspelde slechte weer ging
precies onder Volendam door.
Drie kwakken lagen te wachten om tochtjes te kunnen
gaan maken met geïnteresseerde toeristen of enthousiaste
plaatsgenoten.
Een stalletje op de wal tegenover de aanlegplaatsen werd
een groot deel van de dag bemand door ons jongste lid
Sybrand, bijgestaan door een kennis die het leuk vond om
eens te komen kijken. Dit alles onder het toeziend oog
van de familie Vlierman.

Nu de toeristen nog. Nou laat dat maar aan Ingrid over!
Ze ging de Dijk op, waar al lekker veel toeristen liepen
te wandelen. Al snel kwam Ingrid als een soort „zwaan
kleef aan“ de trap af met een hele sliert mensen achter
zich aan. 
Bij het kraampje konden kaartjes voor de tochten worden
gekocht en vaartijden werden afgesproken.
Al snel waren de eerste tochten volgeboekt!

De hele dag door was er veel belangstelling voor een
zeiltocht van een uur. Ook van Volendammer zijde.
Wie in klederdracht liep, mocht gratis mee.
Ondertussen werd er door Leo ook aan de inwendige mens
gedacht. Verdekt opgesteld onder het kraampje lag een
heerlijke zalm zachtjes gaar te stoven.
Om 16.00 uur zouden de boten hun laatste tochtjes maken.
Maar ja, als er dan iemand verschijnt die een groep van
12 Pakistaanse toeristen Volendam laat zien, ga je gewoon
nog een extra keer.

In totaal zijn er 137 gasten gevaren en daarmee is een
leuk bedrag verdiend voor de vereniging.
De penningmeester werd er helemaal lyrisch van.
We kunnen terugkijken op een drukke en gezellige dag.

Even uitblazen...

Varen met de bewoners van Franciscus
dinsdag 26 juli

De bewoners van Franciscus zijn mensen die nauwelijks
of niet kunnen spreken. Ze maken geluiden, lachen,
schreeuwen, liggen op een kussen op de grond.

Je moet ook overal op bedacht zijn!
Op de motor de haven uit met de VD 172. 
Fok gehesen en de motor weer uit. Heerlijk rustig met
een zacht windje richting Edam om patatjes te eten.
Aangezien we daar om 12.00 uur worden verwacht,
gaat de fok naar beneden en de motor aan.
We tuffen door de wiervelden. „Dirk, Dirk!!“
Dirk staat te praten. „Dirk!!! de motor is ermee gestopt!“
Afijn, klep open, controle, proberen te starten.
Maar helaas, enig gepruttel, maar starten ho maar.
Dirk weer onder de motorkap...en jawel, gevonden!
Eén van onze gasten was het er niet mee eens dat de
motor aanging. 
Er zit een staaldraadje buiten de motorbun om, om bij
calamiteiten de motor uit te kunnen zetten. Gewoon aan
het draadje trekken en de diesel-toevoer wordt gestopt.
Weer wat geleerd. Het was een gezellige dag.

                                                 

Mantelzorgdag

Dirk de Waart en Ike Plat

De eerste twee weken van augustus vertoefde de VD 84
op de Zaan, met als ligplaats de molen het Jonge Schaap.
Van daaruit werden, tegen kostprijs, vaartochten 
georganiseerd voor mantelzorgers. 
De mantelzorgers werden benaderd door de sociale wijk-
teams (11!) van Zaanstad. Niet alle wijkteams konden op
tijd de mantelzorgers bereiken, maar toch konden ong.
70 mantelzorgers van het aanbod gebruik maken.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers en de bereid-
baarheid van de sociale wijkteams, verwachten we
volgend jaar zeker het dubbele aantal.
De gemeente Zaanstad, bij monde van wethouder
Jeroen Olthof, neemt in overweging de totale kosten
voor hun rekening te nemen.
Ondertussen is de VD 84 een welkome verschijning op
de Zaan, gezien de krantenfoto’s en reacties van 
omwonenden.
Volgend jaar weer. Nico DobberMargina Verniers
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Jan Haring race 9 en 10 juli 2016 

De Jan Haring race is de jaarlijkse platbodemrace van
Monnickendam, waarbij gelijktijdig nog een smart-
lappenfestival en een visrookwedstrijd plaatsvindt.
Een gezellige boel dus.
Maar Monnickendam ligt wel ergens achter in de
Gouwzee. Op het Markermeer wordt een Olympische
baan uitgezet, waarbij je nergens een vaargeul hoeft
te kruizen (dus heel anders dan de Muiderhardzeil-
dagen) waar je alle vaargeulen rond Pampus kruist...)

Een wedstrijd hoort officieel „in de wind“ te gebeuren
en als de wind zuidwest, zuid of zuidoost staat betekent
dat, dat het startschip aan het begin van het „in de windse
rak“ voor anker ligt en dat je dus eerst de Gouwzee over
moet stomen en dan nog zo’n 1,5 mijl richting Hoorn
moet varen.

Omdat een wedstrijddag voor de cliënten van Odion toch
al lang duurt, werd dit jaar besloten dat de VD 84 vanuit
Volendam vertrok.
Dat betekende niet dat we dit jaar wel op tijd aan de start
waren. 

Er was nog iets van een breedte over van niet meer dan
17 meter. Leuke uitdaging voor Aad. 
Met een lijntje op de kant en de fantastische schroef-
werking van de VD 84, draaide de kwak keurig om zijn
as. Dat leverde complimenten op van een paar omstanders
op de kade: „Jij bent zeker vrachtwagen chauffeur?“

De haak van de voorstag boven in de mast stond wat open
en uit voorzorg liet Aad zich in de mast hijsen om met een
„stevig stukkie touw“ de haak extra te borgen.
Ruim na het startschot gingen we dus over de startlijn.
De kwakken zeilen ook in zo’n wedstrijd natuurlijk
voornamelijk tegen elkaar. En de enige tegenstander van
ons formaat die mee deed, was dus de VD 241, 
waarachter we dus over de startlijn gingen.

Herman de Leeuw (altijd in de weer op het voordek en 
met de voorzeilen) was het overzicht van de kluivers die
aan boord hoorden te zijn een beetje kwijt en bracht alle
zeilen uit het vooronder naar boven. Daarbij zat een
kluivertje, niet te groot en niet te klein. Dat werd uitge-
probeerd, half op de kluiverboom, lekker plat gesneden
en....de VD 84 kreeg er meteen zin in.

Met Aad als navigator en Johan fanatiek aan het roer
begon de wedstrijd steeds spannender te worden.
We liepen de VD 241 voorbij en gingen met 11 minuten
voorsprong over de finish. Op de Kwaksapp werd de toon
al gezet: Aad/Leo 1-0.

 

De cliënten weer afgezet in Volendam en doorgevaren
naar Monnickendam voor het leukste van de Jan Haring,
door het ophaalbruggetje de haven in... Een kwak past er
precies door en dat kun je vooruit varend doen als er
ruimte is om te keren. Voor de VD 84 was die ruimte er,
maar wel vrij ver naar achteren in de haven.

Voor de zondag bleek
het wat lastig om
voldoende bemanning
bij elkaar te krijgen,
maar uiteindelijk werd
een goed wedstrijd-
team gevormd:
Hein, Carlo, Dirk,
Fred en Jakko, terwijl
ik deze dag mocht
schipperen.
Dit keer waren we
ruim op tijd voor de
start en hebben we
geprobeerd een 
serieuze startpositie 
te bemachtigen.

En precies op het startschot gingen we inderdaad over de
startlijn, wederom naast onze directe tegenstander: 
de VD 241. 
Uiteraard werd weer het kluivertje in het midden van de
boom gezet. Ook op de „aan de windse koers“ deed dat
prima mee. Weer liep de VD 84 gestaag de 241 voorbij
om met wederom een ruim rak voorsprong over de finish
te zeilen.

Tijdens de Muiderhardzeildagen bleken de drie kwakken
al aan elkaar gewaagd terwijl de 241 toen twee keer op rij
won. Met deze Jan Haring race bleek de VD 84 goed te
varen. Dat maakte de onderlinge wedstrijd natuurlijk
spannender en dus ook leuker.  Waarbij nog gezegd moet
worden dat de weersomstandigheden in deze versie van
de Jan Haring uniek waren.

Wat me wel zorgen baart is het aantal vrijwilligers dat
opstapt voor zo’n wedstrijd. We hadden graag nog een
paar mannetjes er bij gehad. Met wat meer wind was dat
ook wel echt nodig geweest.

Kortom voor een volgende wedstrijd:
Meld je gewoon vroegtijdig aan op de sportplanner....

Nico Juist
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Visbakken tijdens kermis

Nederlands Kampioenschap Bottervaren

weer terug ging naar het water
Hoe een Kwak

 

Het visbakken tijdens de jaarlijkse kermis op de 
Volendammer kwakken was, zoals altijd, een groot succes.
De middag begon met zware buien, maar dat weerhield
de mensen er niet van om toch te komen.
Over het grootzeil was een dekzeil gespannen, waardoor
de mensen lekker droog stonden.
Hein en Jeroen waren inmiddels druk aan het visbakken.
De belangstelling om dit te kunnen proeven was zeer
groot. Wat Jos ons dit jaar weer heeft bezorgd, was weer
prima verzorgd.
Er waren ook veel lekkere hapjes gemaakt en dit werd
gevierd met een goed glas wijn of een biertje en met
leuke gesprekken over van alles en nog wat.
Nico Dobber had inmiddels zijn gitaar gepakt en al zeer
snel werd er door Ben de Boer en Jaap Plat een trio
gevormd, die zeemansliederen en smartlappen ten beste
gaven. De drie J’s mogen dit wel goed in de gaten houden
want dit kan nog weleens zware concurrentie worden
(grapje). Al met al was dit een zeer leuke middag.
Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt: Bedankt en 
op naar de herhaling!

Bert Groen

In het weekend van 1 en 2 oktober werd weer het 
NK Bottervaren georganiseerd.

Het was de bedoeling dat de vrijdag ervoor de
gemeentebesturen van de oude Zuiderzee dorpen het
in een wedstrijd tegen elkaar zouden opnemen.
Dit bleek organisatorisch niet te verwezenlijken
en het ging niet door.

Ook voor het NK op zaterdag
en zondag bleek weinig
belangstelling.  Het totale
wedstrijdveld bestond dan 
ook maar uit 8 botters.

Uit onze eigen vereniging
was het aantal bemannings-
leden zo gering dat we met
moeite 1 kwak, de VD 241,
konden bemannen.

De zaterdag verliep voor ons
niet eens ongunstig.

Onder een heerlijk zonnetje en voor een kwak iets te 
weinig wind, wisten we toch twee botters voor te blijven.
Tot het opvissen van de jonen en blokjes. Dit bleek voor
een zware kwak met weinig wind een lastige opgave,
met als resultaat dat we als laatste eindigden.

De zondag was wat betreft het weer een totaal ander
verhaal. Windstilte werd afgewisseld met harde wind-
vlagen en vooral veel regen.
Ook lagen we weer goed in de wedstrijd tot het opvissen
van de blokjes. De jonen hadden we snel gevonden.

Het bleek echter dat het opvissen tijdens slagregens
en windvlagen toch weer een lastige zaak was. 
Eerlijkheid gebied te vertellen dat we hier zo lang mee 
bezig zijn geweest dat het finish schip inmiddels naar
de haven was vertrokken.
Omdat het een wedstrijd was die bepaald werd door
strafpunten, bleek tijdens de prijsuitreiking dat we toch
niet als laatste waren geëindigd maar als zevende!
En als eerste van de kwakken natuurlijk.

Dirk Appel

En toen was het moment toch eindelijk daar!
Na 3,5 jaar op het droge te hebben gestaan, ging de
VD 17 dan toch op zaterdag 29 oktober weer te water.

De planning was eigenlijk dat het al een week eerder zou
gebeuren, maar de kraan van de firma Schot Vertical
Transport had die dag nog een ander karwei, dat dusdanig
uitliep dat het niet meer mogelijk was de klus voor
donker te klaren.
Maar de volgende zaterdag liep alles werkelijk op rolletjes.

Alhoewel afgesproken om 16.00 uur, was de gigantische
kraan al om kwart voor drie op het terrein.
Het opbouwen van de kraan verliep onder leiding van de
uiterst relaxte kraanmachinist
Peter Smit met assistentie van
Johan en Bert zeer voorspoedig,
zodat om half vier met hijsen
kon worden begonnen.
Onder toeziend oog van tientallen
toeschouwers werd de VD 17 eerst
verplaatst richting water. 
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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

Dirk Appel

Hijswerk voor elke markt of project

Europese aanbieder van oplossingen
in hijswerk is:

Schot Verticaal Transport
Vervolgens werd de kraan verplaatst naar de walkant,
waarna de boot in het water gehesen kon worden.

Dit is toch altijd weer een spannend moment, want je
weet nooit of er nog ergens grote lekken zitten.
Dat bleek niet het geval. Vanzelfsprekend kwam er wel
water binnen, wat niet te voorkomen is bij een houten
schip wat meer dan drie jaar heeft staan uit te drogen op
de kant. De lekkage was echter goed onder controle te
houden met een aantal pompen.

Vervolgens was het de beurt aan de VD 84, die dezelfde
reis ging maken, maar dan in omgekeerde volgorde.

Ook dit ging weer vlekkeloos, alhoewel het hijsen bij het
uit het water komen even moest stoppen om de 6 ton
water uit de bun te laten lopen.
Via een tussenstop lag de VD 84 ook binnen een half uur
op zijn plek op de blokken, voor het komende half jaar.
Ondertussen had Leo de VD 17 weer met een motorbootje
aan de steiger gebracht, waarna het installeren van de
pompen kon beginnen.
Met vereende krachten werd de kraan klaargemaakt voor
transport en om 18.30 uur was de klus geklaart.

Kennis en ervaring maken het verschil. Zeker als het gaat
om precies, efficiënt en veilig verticaal transport.
Bij Schot Verticaal Transport ziet u die kennis en jaren-
lange ervaring direct terug in de aanpak van de 
verschillende projecten. Iedere markt vraagt om zijn
eigen aanpak en elk project is daarbij uniek.
Wij gaan verder dan zwaar hijswerk van objecten en gaan
samen met u op zoek naar een efficiënte oplossing van
uw hijswerken. Onze branche specifieke kennis en 
ervaring maken ons tot een breed inzetbare partner in het
verticale transport van alle objecten. Met een hijscapaciteit
van 40 tot 750 ton kunnen wij u overal en altijd voorzien
van de beste oplossing!

Verticaal transport voor grote hoogtes:
efficiënt en nauwkeurig

Het is ons grootste streven uw project efficiënt en nauw-
keurig uit te voeren. Dankzij ons uitgebreide kranenpark,
verspreid over meer dan tien locaties in Nederland,
kunnen wij u altijd snel voorzien van het juiste hijs-
materiaal. Of het nu gaat om zware hijswerken in de
industrie, petrochemie, offshore, windmolens of bouw.
Schot Verticaal Transport is dé Europese aanbieder
van oplossingen in verticaal transport. Door onze
efficiënte, nauwkeurig en veilige oplossingen kunt u snel
aan de slag.

Vereniging Behoud de Volendammer Botters kan er
over meepraten. Opnieuw heeft Schot Verticaal Transport
de tewaterlating van de VD 17 en het plaatsen van de
VD 84 op het droge weer perfect geregeld, mede door de
zeer vakkundige kraanmachinist! 
En in het kader van verantwoord ondernemen, geheel
belangeloos. Wij zijn daar natuurlijk hartstikke blij mee.

 

VD 84                                              6 ton water eruit



 
 
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 Activiteiten 2017

Jaarvergadering
vrijdag 17 maart. Locatie nader!

Pieperrace
zaterdag en zondag 1 en 2 april

Butter & Eek race
vrijdag 2 juni

Knoopcursus
Datum nog onbekend

Eventueel een dagje uit.

Nieuwjaarsreceptie in ’t Hok
zaterdag 7 januari vanaf 14:00 uur

Uitleg over het wadvaren
vrijdag 27 jan. Harry Hulskemper
houdt een lezing/uitleg over het
wadvaren. 
Aanvang 20:00 uur 
Kantoor: Molenaar & Zwarthoed

Schippersjargon

2017

Voorbereidende werkzaamheden

Deze keer een paar uitdrukkingen of gezegdes waar de wal in voorkomt.
„Van wal steken“  
  beginnen met praten
„Iemand van de wal in de sloot helpen“  
  door verkeerde hulp iemand benadelen
„Van twee walletjes eten“
  voordeel halen bij twee partijen
„ De beste stuurlui staan aan de wal“
  een buitenstaander weet het altijd beter
„ Dat raakt kant noch wal“
  dat slaat nergens op, onzin
„ Aan lager wal raken“
  het gaat niet goed 
  In de praktijk wordt het schip door de wind tegen
  de wal aangedrukt, zodat het niet meer weg kan.
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