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Dit jaar, 2018, zit er bijna op.  Er is veel
gevaren en ook veel geklust, met zo af en toe
een boot op de werf in Edam.
Ook zijn er heel wat feestjes gevierd.

In juni heeft Jos wederom de Haringparty
georganiseerd. En wederom was het een
groot succes.
De visafslag waar het vaatje geveild werd,
werd druk bezocht. Het resultaat mag er zijn:
€ 8000,-- voor de vereniging.

Gezellig was het ook in Spakenburg, waar 
de VD 241 naar toe is geweest.
Zoals altijd was het er gezellig druk, met veel
boten in de haven en veel bezoekers op de kant.
De Spakenburgers zelf liepen veel in kleder-
dracht, evenals fanfarekorps Wilhelmina uit
Volendam, die deze 31e visserijdag muzikaal
kwam opluisteren.

In juli werd er voor de eerste keer  een tocht
gemaakt naar de Noorderplas bij Almere en
begin september verzamelden veel leden zich
op de nieuwe aanwinst, de VD 54, om de 
kermis te vieren met een lekker gebakken visje.

Groot feest werd de doop en tewaterlating
van de jongste telg van de kwakkenfamilie:
JQ1 kreeg de naam Roos.
Een terugblik is te lezen op pagina 5 en 6, 
waar ook het verslag over de kermis staat.

Spectaculair was de bijeenkomst van de VBB,
die dit jaar haar 50 jarig bestaan vierde.
Nieuwsgierig? Meer hierover komt in het
volgende Botternuuws, evenals de daarop
volgende tocht over de Waddenzee en de
Bontekoerace.

Tot slot kon het grote opruimen beginnen.

Op zaterdag 3 november kwam Dennis met
een kraan van Mick in alle vroegte naar de 
werf. 
Henk had een kleurig draaiboek gemaakt voor
het aftuigen op deze hijsdag.
klaar en met behulp van de kraan konden
gieken, kluiverbomen, zwaarden en de masten
eraf worden gehaald.
De zeilen waren inmiddels opgedoekt of 
hingen te drogen. Alles wat los kon, werd weer
opgeslagen in het Hok voor de winterbeurt.

 De boten lagen



Op avontuur naar Urk
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Dirk Appel

Dit jaar werd herdacht dat 100 jaar geleden de
Zuiderzee steunwet werd aangenomen.
In deze wet werd financiële steun geregeld aan de
zwaar getroffen visserij op de toenmalige Zuiderzee,
door de toekomstige aanleg van de Afsluitdijk.

De gemeente Urk heeft naar aanleiding van dit
jubileum een Botterweekend georganiseerd, waarbij
alle nog over botters beschikkende voormalige
Zuiderzee dorpen cq stadjes werden uitgenodigd.

Op vrijdag 15 juni werd een wedstrijd georganiseerd
tussen de verschillende gemeenten, waarbij het de
bedoeling was dat een delegatie van het gemeente-
bestuur als bemanning zou fungeren.

En dus togen wij op de donderdag ervoor met de 
VD 172 en de bemanningsleden Carlo, Hein, Ike, Dirk
en Dirk richting Urk. Met een stevige zuidoosten wind
voeren we in een slag in twee uur naar Lelystad.
Vanaf Lelystad hadden we de wind richting Urk recht
van achteren, waardoor we met de uitgeboomde fok
te loevert als een speer op Urk afstoven.
Het laatste uur werd de lucht achter ons zo zwart dat we
voor alle zekerheid de boom er maar weer uitgehaald 
hebben. Vlak voor de regen losbarstte, voeren we om
vijf uur de haven van Urk binnen, waar we zeer gastvrij
werden ontvangen in de werkplaats van een scheepswerf,
waar we onbeperkt gerookte paling en haring konden
nuttigen. Uiteraard met een landingsbiertje om het een
en ander weg te spoelen.

Daar het mijn eerste keer op Urk was, hebben we
’s avonds een rondje door het dorp gelopen.
Opvallend was dat Urk heel veel op Volendam lijkt.
Al het eet- en drinkgebeuren speelt zich af rond de haven.
Ook vond ik dat Urk een grote haven heeft met een paar
flinke scheepswerven.
Het meest indrukwekkende echter was
het monument voor alle bemannings-
leden die door de eeuwen heen zijn
omgekomen tijdens het vissen op zee.
Als je de namen goed bekijkt, zie je dat 
daar kinderen van 10 jaar tussen staan.

De volgende dag begon met een ontbijt in de werkplaats,
later gevolgd door een lunch in het haven restaurant.
(Over het eten en drinken konden wij absoluut niet
klagen bij onze gastheren.)
Hier maakten wij kennis met onze bemanning vanuit
de Gemeente Edam-Volendam, te weten burgemeester
Sievers, wethouder Runderkamp en enkele ambtenaren,
Voor de lunch werd gevraagd om een minuut stilte,
wat door een van de ambtenaren niet helemaal werd
begrepen, want zij vroeg later wie er dood was.

Na de lunch konden we naar de schepen en kon de
wedstrijd beginnen. Dat werd echter een teleurstelling,
daar er in tegenstelling tot de vorig dag geen vleugje
wind was. Na een uurtje of twee te hebben rond-
gedobberd, waarbij het overigens wel erg gezellig was
aan boord, besloot Carlo maar om de zeilen te strijken
en de haven weer op te zoeken.
Ook deze dag werd weer besloten met een gezellig
samenzijn, waarbij naar harte lust allerlei soorten vis
konden worden gegeten.
U kunt uit dit verhaal ook rustig concluderen dat we
dit gezellige weekend veel meer tijd besteed hebben
aan eten en drinken dan aan zeilen.

De volgende dag was ik inmiddels naar huis, maar ik
kan melden dat er toen wel wind was voor de wedstrijd
met sponsorende bedrijven. De VD 172 wist toen onder
leiding van Henk, de derde plaats te bereiken, wat een
knappe prestatie was tussen al die kleine, snelle
bottertjes.

De Kwak is zaterdagmiddag al huiswaarts gekeerd,
via Enkhuizen en was op zondag weer terug op
Volendam.
Al met al een gezellig weekend met dank aan onze
zeer gastvrije gastheren op Urk.



In gesprek met ....... Hans Harmsen
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

Hans Harmsen troffen we op zijn vaste plekje in de
Romneyloods. Hij is geboren en getogen in Edam,
waar hij nog steeds woont.
Ooit heeft hij, als klein jongetje, gewoond aan de
„donkere kant“ van de Voorhaven, in een huisje met een
klokgevel. Het gezin, bestaande uit vader, moeder,
twee zonen en twee dochters, woonde boven.
Later verhuisden zijn ouders met het gezin naar een
andere woning in hartje Edam.
Hans keerde na 40 jaar voor het eerst terug naar zijn
ouderlijk huis om er te werken. Het was zijn eerste klus
toen hij in dienst kwam bij Kees Bliek.
Hij werkte als loodgieter/installateur. Heeft na de LTS
verschillende interne cursussen gedaan bij zijn
werkgevers.
Bij Bliek werd het zijn laatste baan.
Toen kreeg Hans een motorongeluk. Hij reed op zijn
motor met zijspan, waarin zijn dochtertje van 11 zat.
Ze zouden even naar Hoorn gaan toen hij werd 
aangereden. Bij een bepaalde kruising had hij voorrang,
maar werd niet gezien. Vader en dochter kwamen in het
ziekenhuis terecht. 
Nog altijd heeft Hans last van zijn blessures.
Hij heeft geprobeerd weer te gaan werken, maar na een
half jaar ging dat niet meer.

Voordat Hans trouwde leidde hij een „zwervend bestaan“,
zoals hij zelf zegt. Hij bleef altijd wonen in Edam, maar
op diverse adressen bij verschillende vrienden.
Via een van zijn vrienden kwam hij in contact met boten,
zoals een tjalk, een klipper, de VD 5.
De VD 5 was in die tijd van Robert Vos uit Muiden.
Deze verhuurde hem en Hans voer vanuit Harlingen
met passagiers aan boord. Meestal gingen ze eind april
weg, richting Denemarken en kwamen twee maanden
later weer terug.

In  de winter werkte hij als loodgieter bij een bedrijf in
Purmerend. Ook moesten er weleens gas- en water-
leidingen geïnstalleerd worden op een charterschip.
Dat waren leuke klussen!
Alles bij elkaar heeft Hans een jaar of vier gevaren.

Toen hij zijn vriendin leerde kennen, werd het tijd voor
een eigen woning. Hij kon een flatje huren, waar ze
samen introkken. Van de woningbouwvereniging mocht
er echter maar één persoon in wonen en kregen zij een
huurhuis aangeboden. 
Toen kwamen de kinderen; een dochter en een zoon.
Na twaalf jaar ging het echtpaar uit elkaar.
Sindsdien woont Hans boven het Thomas Café.
Hij woont er prettig, er is ruimte genoeg voor hem.

Eén van de hobbies van Hans was de 27 Mhz 
(de 11 meter band). In die tijd waren mensen die daar
aktief waren ether piraten. Later werd dit gelegaliseerd,
door Nelie Smit Kroes, de toenmalige minister van
Verkeer en Waterstaat.
Hans leerde Karel Vlierman kennen via de 27 Mhz.
Bij Karel ontmoette hij Johan van Nierop, die een
klusje had bij de botters: Er moest een koelsysteem
voor de dieselmotor van de VD 5 gebouwd worden.

Zo is Hans erin gerold en inmiddels alweer negen jaar
bij de vereniging. Hij verricht er allerlei hand- en span-
diensten. Is er ook bijna iedere dag en zorgt altijd
voor verse koffie.
Bij wedstrijden zorgt Hans altijd voor koffie en voor
de catering aan boord van het schip waarop hij
meevaart.
Hij vindt het hele gebeuren rond de kwakken leuk.
De vereniging draait lekker, zegt hij, maar het enige
min puntje is dat er wel wat meer overleg zou kunnen 
zijn.

Voor een ankedote kan ik hem niet strikken, daarom
besluit ik dit interview met een opmerking van Johan:
„Op de 54 staat een 4-pits gasfornuis.
  Er is een draaistoel en daar pinnen we jou op vast“.

Chef-kok Hans.
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Expeditie Noorderplas

pagina 4

Regelmatig gaan we er op uit! Dit is vooral om het
enthousiasme en de saamhorigheid onder de
vrijwilligers te bevorderen.
Meestal zoeken we dan reeds bekende vaargebieden
op. Nu had iemand ontdekt dat er een stukje water
in de Flevopolder is, waar we zouden moeten
kunnen komen.....

Na een oproepje bleek, dat in het weekend van 21/22
juli, maar liefst elf mensen mee konden.
Voldoende voor twee schepen.

Zaterdagmiddag om twee uur was vertrektijd geprikt.
Het windje was zwak, noordelijk. Het bleek een hele
opgave om langs de Bukdijk te komen. Maar de sluis
om in de Flevopolder te komen, draait tot 22.00 uur,
dus we raakten niet in paniek.
Na een uur of drie zeilen begon het wat te waaien.
Maar het was nog net rustig genoeg, zodat de ponen
onderweg gerookt konden worden!
In de sluis aangekomen, waren ze nog net niet klaar,
helaas.

Het schutten was een spektakel!
Enkele mensen hadden het al eens eerder meegemaakt,
dus wisten we wat ons stond te gebeuren. Binnen enkele
minuten stort je van IJsselmeer niveau, naar de bodem
van de voormalige Zuiderzee. Een positie waar onze
schepen 80 jaar geleden regelmatig vaarden!

Na de sluis vaar je in een redelijke brede vaart.
Rondom bomen, een soort natuurgebied. Maar de wind
was inmiddels behoorlijk aangetrokken en gunstig
meegedraaid, dus de fokken werden gehesen. Tenslotte
zijn we zeilers.....

Na een bochtje kwamen we aan bij een zelfbedienings-
bruggetje. Vooronderzoek had uitgewezen dat we er
door zouden moeten passen, maar het was spannend!
Gelukkig bleek het vooronderzoek te kloppen!
En als er één botter door is, volgen er meer.....
Omdat we onbekend waren met dit bruggetje, wisten we
niet dat er een knopje was om hem weer naar beneden
te krijgen. Enkele schreeuwende weggebruikers
maakten ons dat duidelijk.

Toen we terug probeerden te komen om het bruggetje
te sluiten, bleek dit na 10 minuten toch automatisch te
gaan. 
Fokjes weer omhoog, want het windje was geweldig!
Wij hadden geen dieptekaarten van het gebied, dus was
het even pionieren geblazen om te kijken wat wel en 
niet kon. Al snel kregen we er vertrouwen in, dus
grootzeil kon er ook bij. Althans op één botter.
Het andere schip was druk doende met potten en pannen
om de 15 pond stoofaal klaar te maken.

De Noorderplas blijkt een heel leuk recreatie gebied
te zijn, met idyllische slootjes en eilandjes. Ook staan er
nog wat redelijk luxe woningen aan de randen.
Na wat heen en weer crossen over de plas, de wind was
ideaal, hebben we zo’n eilandje opgezocht om de

botters aan vast te knopen.

Wat volgde was een heerlijke maaltijd, de nodige
hoeveelheid drank, en goede gesprekken met veel
ontboezemingen van wat de vrijwilligers zo al hebben
uitgespookt in hun jeugdjaren!
De nacht is nogal onrustig, mede door de hoeveelheid
muggen die vonden dat ze ook aan een maaltijd
toe waren.

De volgende morgen volgens goed gebruik gebakken
eieren met spek!
Daarna zijn we wat gaan zeilen om de plassen te 
verkennen. De wind was zeer zwak, dus waren we
genoodzaakt om alle lappen uit de kast te trekken. Wat
natuurlijk wel leuk was voor de véle foto’s die er zijn
gemaakt. Na een heerlijk mosterdsoep (recept is me
beloofd, maar zal nog komen),  hebben we  weer het
zelfbedieningsbruggetje opgezocht om richting de sluis
te gaan. 
De sluismeester vond echter dat het nog geen tijd was
om ons weer naar het IJsselmeer niveau te brengen en
heeft ons nog een klein uurtje „gevangen“ gehouden.

Eenmaal weer op het grote water was het zuchtje wind
te weinig om echt te zeilen, maar met grootzeil en een
beetje motor bij, kwamen we weer aardig richting
Volendam. Halverwege waren de weergoden wat beter
gestemd en besloten ze de wind nog even „aan te zetten“
voor ons. Hoewel we moesten kruizen was het toch
heerlijk zeilen. 
In Volendam aangekomen hebben we nog even wat op
het voordek gezeten en nagepraat. Maar de meesten 
gingen al snel vermoeid naar huis. Want vermoeiend is
zo’n schoolreisje best wel! Wel hebben we besloten dat 
de volgende expeditie naar de Loosdrechtse plassen gaat.
Hopelijk hebben we dan weer zo’n leuke enthousiaste
ploeg.

Mano Mulder
Recept Mosterdsoep staat in 
Botternuuws maart 2015 pag 7. red.

*

*
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Tewaterlating van de Kwak Junior
15 september 2018

Na 9 maanden ontwerpen, lassen, verven, rondhouten
en zeilen maken is het zover, de mini botter, de
Kwak Junior gaat officieel te water.

Vanaf de parkeerplaats

bij de Marina zien we

al de grote, oranje kraan

van Mick hoog boven

alles uitkomen.

Nu kunnen de masten

van de VD 84 en de

VD 172 makkelijk

van een extra laagje

woodskin worden

voorzien.

Het weer is ons gunstig gezind, een klein windje en een
zonnetje tussen de wolken door.
De mooie grote tent wordt met z’n allen neergezet en
met historische seinvlaggetjes versierd.
In de opgeruimde loods worden de beamer en het scherm
neergezet. Straks is daar de hele ontstaansgeschiedenis
van de Kwak Junior te zien.
De vlaggen van de sponsoren worden aan het hek 
bevestigd. 
Het kan aardig druk worden, zo’n 40 mensen hadden
zich van tevoren aangemeld. Om 14.00 uur gaat de
stekker van de grote koffiepot in het stopcontact.
Helaas, dit stopcontact staat niet onder stroom.....Oei!
Gelukkig worden door de gastvrouwen Ruth, Nel en
Marleen gauw de kleine koffiepotten gevuld, zodat de
eerste gasten toch van koffie en kwakappeltaart
kunnen genieten.

Om half 4 neemt Ben Segaar het woord en heet iedereen
van harte welkom. Nadat hij kort ingaat op de ontstaans-
geschiedenis van de Kwak Junior geeft hij aan dat dit
platbodempje het middel is om het doel te bereiken.
Namelijk meer jeugdleden enthousiast te maken om met
botters te zeilen, zodat dit cultureel erfgoed ook in de
toekomst behouden kan blijven.

Onze beschermvrouwe, burgermoeder Lieke Sievers
spreekt lovende woorden uit over dit project en de vele
werkzaamheden, die de vrijwilligers van de Vereniging
Behoud de Volendammer Botters verzetten om de
botters in de vaart te houden.

En dan is het grote moment aangebroken. Onze eerste
jeugdleden, Mena Plat en Siebrand van Nierop hakken
samen het touw door: Het Rabobankdoek valt en het
visserijnummer QJ1 wordt zichtbaar.

Lieke Sievers eert Dirk de Waart met een grote bos
rozen in de kleur van de Kwak Junior, voor al het werk
dat hij aan de QJ1 heeft geleverd.
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Elke boot heeft ook een naam, meestal van de 
geldschieter, maar Ben vond dat Dirk de Waart de naam
mocht geven. Tenslotte is het toch een beetje zijn
„kindje“ en zo onthult Dirk samen met Lieke de naam
van de Kwak Junior: Roos.
De beschermvrouwe doopt Roos, de Qj1 door met
kinderchampagne (het is tenslotte een jeugdboot)
de boot rondom te besprenkelen, terwijl alle aanwezigen
met een glas Prosecco of kinderchampagne op een
behouden vaart toosten.

Dennis Kwakman

bedient heel vaardig de

„kleine“ kraan van

Mick, hijst Roos

vakkundig op, om haar

even later zachtjes in 

het water te laten zakken.

 

Jacco, Mena en Siebrand

hijsen de zeilen en even

later varen ze samen

met Dirk een paar 

rondjes in de Marina

Haven. 

Wat doet ze het goed,

zo soepel en makkelijk

glijdt ze door het water.

Ja, haar zeileigen-

schappen zijn werkelijk

fantastisch!

Ondertussen worden er diverse nieuwe contacten gelegd
en oude weer aangehaald. Het is erg gezellig.
Er wordt gedronken en er gaan vele lekkere hapjes rond.
De wraps van Jeroen Snieder zijn in no time op en ook
de kibbeling door Jos Sondag gebakken en de al even
beroemde zalm van Leo Oudhuis verdwijnen in ieders
mond.

Om 17.30 uur zijn de meeste gasten weer naar huis en
ruimen we met z’n allen razendsnel alles op. 

Als Bestuur van de Stichting Kwak Junior kijken we 
met veel plezier terug op deze tewaterlating, die mede
door de fantastische hulp van de vele vrijwilligers van
de Vereniging Behoud de Volendammer Botters een
groot succes is geworden. DANK.
Dank ook aan al onze sponsors.

Dat deze dag ook door de donateurs gewaardeerd is,
blijkt uit een mailtje wat later vergezelt met twee leuke
foto’s gestuurd werd:“Mijn vrouw en ik vonden het een
mooie en prima verzorgde gebeurtenis“.

Draag u dit jeugdproject een warm hart toe, dan kunt u
ons financieel ondersteunen door geld over te maken op
NL15RABO 0160 468 728 van Vereniging Behoud 
Volendammer Botters t.a.v. Kwak Junior.

Voor meer informatie of aanmeldingen:
kwakjunior1@qmail.com of www.volendammerbotters.nl
project Kwak Junior.

                                                  Joke Smith
(Namens Stichting Kwak Junior)

Visbakken tijdens kermis

Zondag 9 september 2018 was het weer zover, 
visbakken met kermis. Het is langzamerhand een
traditie aan het worden. Een waar feest voor
vrijwilligers, sponsors en andere belangstellenden.

De dag begon zonnig en er was vroeg in de ochtend al
een levendige communicatie op de botterapp.
De lekbak, nodig voor het visbakken was weg.
Gaat het visbakken dan niet door? Nou, er zijn een paar
mensen onder ons die nog een oude Nokia hebben,
onder de jeugd bekend als „ijskast“, maar er zijn ook
mensen die hun app berichten niet nakijken. 
Uiteindelijk is de lekbak toch terecht gekomen.
Een hele opluchting voor de mensen van de organisatie.

De sfeer aan boord van de VD 54 was al snel op 
temperatuur, evenals de olie in de vispan. Het was de
eerste keer op onze nieuwe aanwinst, de VD 54.
Het is een ruime stalen botter, prima geschikt voor dit
evenement. 
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Theo van Geffen

Evenals met de haringparty slagen de mensen, die deze
gebeurtenissen organiseren, er altijd weer in, om er een
mooie dag van te maken.

De bedoeling is om de VBVB en de stichting Odion
onder de aandacht van het publiek te brengen.
Het gaat hierbij om nieuwe vrijwilligers, sponsoren en
de gemeenteraad aan onze zijde te krijgen.
De inzet van de leden is hierbij van groot belang.
Denk maar aan een middag zoals deze. Visbak spullen,
vis, bier, wijn en frisdrank aan boord brengen. Na afloop
schoonmaken van de spullen. Weer van boord halen en
opbergen voor het volgende evenement.
Dit gebeurt zonder een wanklank. 
Dat maakt deze club uniek!

Ik ga geen namen noemen, iedereen draagt zijn steentje
bij. Ik geef wel een compliment aan de jongens van
handhaving, die onze Karel aan boord hebben getild,
maar ook na afloop weer in zijn wagentje hebben gezet.
Bedankt hiervoor, jongens. Een feest zonder Karel en
Greet is niet compleet. (Ik geloof dat dit rijmt.)

Na de kermis is de officiële tewaterlating van de Junior
Kwak. Hierover heb je alles al kunnen lezen in het 
voorgaande artikel.
Je merkt dat er vele activiteiten zijn binnen de vereniging.
Wat dacht je van het winterklaar maken van onze
schepen. Het onderhoud van al het losse materiaal aan
boord.
Dus als je vrijwilliger wil worden, meld je aan.
Ik kan je vertellen, woensdag en zaterdag, zijn ook 
dagen die best gezellig zijn. Er hoeft niet per se een
feest voor te zijn.

De koffie staat altijd klaar en na werktijd is het meestal
even napraten. Dan worden ook de plannen voor de
volgende keer gemaakt.
Mij rest de mensen die dit mogelijk maken te bedanken
voor hun inzet. 

Met groet van

Margina

In memoriam
Karel Vlierman

Op 24 november 2018 is
Karel Vlierman

op 67 jarige leeftijd overleden

Karel is lange tijd ziek geweest, waardoor hij niet
daadwerkelijk kon meehelpen bij de vereniging.
Maar zoals hij zelf zei: „Ik help met aanwezig te zijn,
vooral in de Romneyloods“.

Een paar jaar geleden heb ik een gesprekje gevoerd 
met Karel. Het was juni en een zonovergoten 
Volendammerdag. We stonden bij een standje van onze
vereniging aan de haven. Karel vond een interview
totaal niet nodig: „Ik heb niet zoveel te vertellen“.

Zijn bus stond naast de stand, want daarin waren de
spullen vervoerd die nodig waren en ook kon hij er af en
toe even gaan zitten.
Die bus betekende veel voor hem. Gewend om in een
vrachtauto te rijden, vond hij een gewone personenauto
maar niets.
Karel heeft 20 jaar als vrachtwagenchauffeur gewerkt
en daarna nog eens 20 jaar als touringcar chauffeur.
Als 12 jarige jongen reed hij al op de tractor van een
boer, met 2 karren hooi erachter!
Toen hij 15 jaar was, kreeg hij op zaterdag zijn eerste
rijlessen.

Nu reed hij met zijn eigen bus vrachten hout voor de
vereniging. Indien nodig nam hij spullen mee naar
het één of andere evenement.

Karel ging graag mee zeilen, maar toen dat niet meer
kon, reden Gretha en hij met hun bus naar de 
verschillende festiviteiten.
Ook kon zijn scootmobiel later achterin.

Karel vond de vereniging leuk, het was er gezellig.
Voor Karel was het net één grote familie.
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E-mail: 

Geïnteresseerd in het huren van een van 
onze schepen? Stuur een mailtje naar:

Of bel: 06 22 695 733

volendammerbotters@hotmail.nl

volendammerbotters@hotmail.nl
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De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden
op 12 januari 2019 van 14:00 - 17:00 uur

in ’t Hok

Oproep voor (jeugd)leden om te leren zeilen met de mini botter,
de Kwak Junior

Wij roepen iedereen op om op de zogenoemde „avondjes“ het

over de QJ1 te hebben, want we willen nog veel meer jeugd-

leden, die willen leren zeilen met de Kwak Junior.

Hoewel het in de eerste instantie voor de jeugd van 10 - 18 jaar

is, kunnen ook ouderen zich aanmelden om hun vaardigheden

met een platbodem te vergroten of zelfs het zeilen aan te leren,

zodat ze later door kunnen stromen naar de grote botters.

Aanmelden kan via  

of via de website 

zie jeugdproject.

kwakjunior1@gmail.com

www.volendammerbotters.nl

Foto: Jan Tuijp

Joke Smith
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