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Deze winter is er weer hard gewerkt door
vele vrijwilligers van de vereniging.

Een mooie opsteker

is het hout van de

tribunes van

Sporthal de

Seinpaal, dat gratis

kon worden 

opgehaald.

Dit Botternuuws staat vol met belevenissen
van het afgelopen najaar. Enthousiaste
verhalen met leuke en mooie foto’s.
Ze moesten er echt allemaal in, waardoor
dit Botternuuws zelfs negen pagina’s heeft.

        Hemelboender.
Maar we beginnen met de

Een hemelboeder is een houten bol die boven-
op de mast wordt gezet. Funktie: versiering.
Omdat zo’n houten bol snel wegrot, moet er
iets aan gedaan worden.
Deze winter zijn alle hemelboenders door onze
huisschilder André voorzien van een laag
bladgoud.
Dit bladgoud is gekocht in een speciaalzaak
in Amsterdam. Het wordt geleverd in de vorm
van een boekje. 
Het goud is eerst platgewalst en met veren op
dunne velletjes papier gelegd. Die worden
gebundeld tot een boekje van 25 blaadjes.

Voordat het bladgoud erop
gaat, moet de houten bol
eerst ingesmeerd worden
met lijm, die een uur of
vier moet drogen.

Voorzichtig wordt het
goud laagje voor laagje
op de bol geklopt en
gewreven.

Er gaan meerdere laagjes 
bladgoud over elkaar.

Met een kwastje worden
de overtollige deeltjes
verwijderd.

Daarna wordt alles nog
eens goed glad gewreven
met een doekje.

Tot slot gaat er een
beschermend laklaagje
overheen.

De eerste 30 jaar 
onderhouds vrij. 
Na het seizoen schoon-
maken met water en azijn
en oppoetsen met doekje.



Vereniging Botter Behoud  bestaat 50 jaar
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Op donderdag 9 augustus 10.00 uur vertrekken de
VD 172 (Dirk, Ben, Joke) en op het laatste moment
gelukkig ook de VD 241 (Aad, Dirk A, Henk, Johan,
Hans H, Theo, Ben dB) naar het Zuiderzee Buiten
Museum in Enkhuizen.
Er wordt in de namiddag zeer zwaar weer voorspeld,
maar gelukkig zien we om ons heen wel wat buien,
maar kunnen we bijna droog in één slag aan de wind
Enkhuizen halen. We meren af in de Compagniehaven,
waar we in het kommetje aan de steiger kunnen liggen.  

Het is een fantastisch gezicht. In de Compagniehaven
liggen al vele platbodems en de Markerhaven ligt vol
met o.a. botters en Staverse jollen, die de volgende
dagen gaan vissen.

De VBB dacht dat de viering van het 25 jarig jubileum
wel de laatste keer zou zijn, omdat er daarna toch geen
platbodems meer zouden bestaan. Gelukkig zijn er van
de ruim 80 aangemelde boten toch nog velen gekomen.
70 Fraaie platbodems in allerlei vormen en maten.
Wat een pracht!

Donderdag namiddag worden we in het Amsterdamhuis
welkom geheten en wordt het programma voor de
komende dagen uitgelegd. 
’s Avonds eten we met de anderen gezellig op de VD 172
heerlijke Franse linzensoep met warm Turks brood.
Er schijnt een hevige storm over het land te gaan met
onweer, heftige wind, hoosbuien en omgewaaide bomen.
De thuisblijvers zijn bezorgd hoe het met ons is.

Op wat regenbuien na is het hier echter rustig gebleven.
’s Avonds kijken we in het Amsterdamhuis met zijn
allen de zwart wit film van Gait Berk: Ik vaar op alle
winden, de Botterfilm uit 1971.

Vrijdagochtend halen we onze beschermvrouwe en
burgemeester Lieke Sievers op, die met de veerboot
bij het museum aankomt. Tijdens de koffie met kwark-
taart worden de contacten verstevigd en ze mailt direkt
de folder van de nieuwe steiger van Den Oever als
voorbeeld naar de wethouder. Helaas kan ze niet lang
genoeg blijven om met de vlootschouw mee te doen.
Vanwege het stormachtige weer wordt deze een uur
uitgesteld.
Gelukkig blijft het wel droog, maar de stevige wind
waait steeds uit een andere hoek, zodat de gereefde fok
van SB naar BB en weer terug waait. Wat een gedoe!

Vanwege het weer en te weinig bemanning besluiten we
om niet met de middag wedstrijd mee te doen.
Aan boord van de VD 241 wordt er door de 
„Spakenburgers“ verrukkelijke zalm gerookt (wel 2 kg),
die samen met de veel te „gezonde fruitsalade“ met veel
bier en wijn wordt weggespoeld. Het is een feest!

De volgende ochtend is het de donateursdag van de
VBB en om 11.00 uur, na koffie met gebak, worden de
deelnemers over de schepen verdeeld. 
Met een mand vol proviand en drank vertrekt de 
VD 241 al snel met een volle bak.

De VD 172 wacht op de achterblijvers.
Er is een treinongeluk gebeurd en niet alle deelnemers
hebben op tijd Enkhuizen bereikt. Uiteindelijk gaan we
veel later met drie extra mannen heerlijk zeilen.
De zon schijnt en er waait een rustig windje 4.
Genieten! 

wordt vervolgd op pagina 4



In gesprek met ....... Hein Molenaar
De Vereniging Behoud de Volendammer Botters is een organisatie die bestaat uit 
een groot aantal vrijwilligers, die zich inzetten om oude kwakken in de vaart te houden.
In Botternuuws staat telkens een gesprek met één van de vele vrijwilligers.
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Margina Verniers

Op donderdag 17 januari doken wij de kookstudio in
van Hein. Niet om een potje te koken maar om het 
gesprek aan te gaan met onze penningmeester.

Gezeten aan een ruime vergadertafel gingen wij van start
met de vraag wat Hein zoal doet in het dagelijks leven.
Van beroep is hij verzekeringsadviseur. Op dit moment
werkt hij nog 2,5 dag in het bedrijf dat hij zelf heeft
opgericht. 
Elf jaar geleden heeft hij de zaak verkocht, echter de naam
is blijven bestaan, nl. Molenaar en Zwarthoed.
Op mijn vraag hoe je bij zo’n beroep komt, vertelde Hein
dat hij er toevallig in is gerold. Na de middelbare school
zocht hij werk en kwam bij een verzekeringskantoor
terecht in Amsterdam. Hij vond het boeiend werk en ging
er in door. Op 21 jarige leeftijd is hij voor zichzelf
begonnen. In 1982 ging hij samen verder met een partner,
Jaap Zwarthoed. Helaas overleed deze in 1988, op
48 jarige leeftijd.
Hein heeft het nu vooral druk met de Bottervereniging.
Omdat hij maar 2,5 dag werkt, heeft hij vooral overdag
tijd om veel zaken te regelen.

Een stukje geschiedenis.
Hein kwam in contact met de vereniging op het moment
dat hij minder ging werken. Hij wilde na zijn vijftigste
weleens iets heel anders gaan doen.
Toen kwamen de botters op zijn pad. De VD 17, die in
Bonaire lag, kwam net te koop. Daar werd Hein door
Danny van Noorden (van café De Dijk) op attent gemaakt.
Hein zocht contact met Piet Stuyt, die betrokken was bij
de Stichting Garnekwak. 
Op hetzelfde moment was men ook bezig met de toen-
malig VD 5, die in Spakenburg lag.
Ook ging Hein in gesprek met de Stichting Zuyderzee
Cultuur in Volendam, die het Slobbeland in erfpacht 
heeft om een werf te realiseren. Zij steunden het plan om
de VD 17 naar Volendam te halen. Vervolgens werden er
tien sponsors gezocht om de aanschaf van de VD 17 te
kunnen betalen.

Vereniging Behoud de Volendammer Botter.
In 2010 werd er een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd 
voor iedereen die bij de botters betrokken was. 

Daar werd besloten om een vereniging op te richten om
alle verschillende groepen te coördineren.  De vereniging
wordt de beheerder van de boten. Zij zorgt voor sponsors,
charters, beheer en onderhoud. 
Tevens voor gesprekken richting de gemeente.

Oude ambachten.
Hein heeft veel waardering voor de oude ambachten die
worden beoefend om de schepen in de vaart te kunnen
houden. Hij vindt het boeiend om te zien hoe mensen
bezig zijn met hout bewerken, ijzer smeden, zeilen maken.
De vereniging wil graag dat deze ambachten blijven
bestaan en door kunnen worden gegeven.
Ook het visserij verleden moet levend worden gehouden.

Het allerleukste van de vereniging vindt Hein het om met
een ploeg mensen, op basis van gezelligheid, samen iets
te kunnen presteren.
Hein was voor de bottertijd nog nooit op een boot geweest.
Nu wordt hij blij van het zeilen en de rust op het water.
Samen met Dirk Appel en Marga Buys is hij sinds enige
jaren opgeleid en officieel benoemd als schipper.

Blunder.
Het was de eerste wedstrijd met de VD 17: 
de van Koster tot Kapellaanrace, waarin allemaal 
verkeerde dingen gebeurden.
Er was een jonge, nieuwe (lees: onervaren) bemanning.
Marga was schipper. Uiteindelijk zijn ze weer in
Volendam aangekomen, waarbij André Veerman een 
paar gekneusde ribben opliep. Dit kwam doordat de hak
van de grootschoot los schoot.
Hein is er wel voorzichtig door geworden. Hij weet
inmiddels dat er veel mis kan gaan tijdens een tocht.

Anekdote.
Het was de eerste keer dat de VD 17 ging meedoen aan de
Jan Haringrace. Carlo zou ook meevaren, maar kon niet
naar Volendam komen. Gerda, de vrouw van Hein, ging
ook mee en samen met Gerda voer Hein het schip naar
Monnickendam. 
Samen hadden ze 0,0 ervaring!
Het advies van Carlo was om achteruit het haventje in te
varen. Daarvoor moesten ze ook achteruit door een 
smalle brug. Toen bleef de dirk, die er nog in zat, haken
achter de brug. Een toevallige schipper zag het gebeuren
en sprong aan boord om de dirk los te maken.
Eenmaal in de haven riep Hein tegen Gerda: 
„Gooi het touwtje even over de bolder!“
Waarop Gerda riep: „Bolder? Wat is dat?“

Hieruit blijkt  hoe weinig ervaring ze toen met het varen
hadden.
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Joke Smith

Wadvaren 2018Vervolg 50 jaar Vereniging Botter Behoud

Zaterdagavond smullen we samen in het Amsterdamhuis
met de Spakenburgers overvloedig van de heerlijke
gevarieerde happen in prachtige duurzame palmbootjes.
Joke wil twee palmbootjes meenemen om het bestuur
van de noodzaak van deze duurzame artikelen te over-
tuigen en verdedigt ze tegen het weghalen door de
serveerster, door met een luide schreeuw „afblijven“
te roepen. Enorme schrik bij de serveerster.
Daarna is er feest en gaan wij helemaal los op de klanken
van de gelegenheidsband, waar o.a. Henk van Halteren
en Marco Veenendaal in zitten. Zelfs Peter Dorleijn
verschijnt nog even op de dansvloer.

Zondagmorgen staan Joke en Ben om 10.00 uur in het
kerkje, waar een oecumenische dienst zal worden
gehouden. Tenminste dat was aangekondigd, maar helaas
de kerk blijft helemaal leeg. Weer een gemiste kans om
ons te bekeren.

Op de maritieme dagen in het Zuiderzee Museum is het
druk en vele platbodems varen weg en komen weer op
het speciale ponton aan om bezoekers mee te nemen.
Nadat de VD 241 en de VD 172 ieder twee tochten met
enthousiaste bezoekers hebben gevaren, gaat de VD 241
kruisend op Volendam aan.
De VD 172 vervolgt haar weg en zeilt onder heerlijke
zonnige omstandigheden, rustig met ruime wind naar
Den Oever, waar we aanmeren aan een prachtige,
nieuwe aanlegsteiger, waarna we de volgende dag,
samen met Ike het Wad op gaan.

Het waren drukke, maar fantastische dagen en heel leuk

om dit 50 jarig bestaan van VBB mee te maken.

Na het weekendfeest in Enkhuizen ligt de VD 172 in
Den Oever, met aan boord Joke, Ben en 
Dirk de Waart.

Maandag 13-08 kom ik daar aan boord, vertrek 
15.30 uur.
Zout water dat is toch anders, we hebben de stroom mee,
maar kunnen net niet zeilen. Bij iets met een stier kunnen
we met de kentering stuurboord uit de Texelstroom op
zeilen naar Oude Schild. We mogen van de havenmeester
op ons wel bekende plekje liggen, naast het tjalkje van
Pyrka.

Dinsdag 14-08, hoogwater Oude Schild 11.50,
laagwater Terschelling 18.26.

Wind NW, een lekker beetje, zonnetje erbij.
De haven uit gaan we halve wind en vervolgens ruime
wind over de Texelstroom. Op zoek naar de tonnen van
het Scheurrak. Zeilen aan en iets ruimer dan aan de wind
het Scheurrak in. Aan de wind, met een knik in de schoot
over de Zachte Bedden, koers 010 graden.
Achter aan stuurboord komt het water vrolijk naar binnen,
door de warme zomer maken we toch weer water.
We steken het Oosterom over, achter het meetstation
langs. Dirk gaat even peilen als we over de plaat zeilen.
1.80 mtr, dat is water genoeg.
Langs de Griend, de Vliestroom in richting het Schuiten-
gat, het tij is gekenterd. Overstag om het Fransche
gaatje te bezeilen. Er komt een dikke tjalk het gaatje uit,
de VD 172 het gaatje in en een grote klipper gaat achter
ons langs richting Vlieland. Jammer dat ik geen foto 
kan maken waar we alle drie opstaan.
We hadden berekend om rond 16.00 uur bij de Richel
te zijn, maar als je full speed rechtuit over het Wad naar
de plaats van bestemming kunt, is dat kikken!

Het is weer prachtig om op ons vertrouwde plekje droog
te vallen. 
Met breeuwbeitels, hamer en hennep rond het schip.
Achter aan de kont een stukje gebreeuwd en afgesmeerd
met wat schapenvet. Dirk heeft rondom de naden wat
aangetikt en dit heeft echt geholpen.
Het onderwaterschip zag er verder prima uit.

Ben en Joke gaan de Richel op om plastic soep op te
ruimen. Daar hoef je geen moeite voor te doen, dat
ligt daar voor het oprapen, helaas.
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Ike Plat

Al die lichte plekken in het water is plastic, dat bij het
droogvallen op één plek bij elkaar komt.

Woensdag 15-08, laagwater Terschelling 6.36 uur,
hoogwater Terschelling 12.26 uur, hoogwater
Harlingen 13.25 uur. 

Wind rustig aan, ergens vandaan.
Vandaag van de Richel naar Harlingen. Het schip begint
los te komen, ontbijt op de bun. Toch eerst onder zeil
en dan ontbijten. Het is fijn om stroom mee te hebben
naar Harlingen. We slaan Terschelling deze keer over,
de weersvoorspelling is voor de komende dagen veel
wind uit de verkeerde richting.
Ook in Harlingen komen we op ons plekje te liggen.
Na een bezoekje aan de Willem Barendsz, pakken we
een terrasje tussen de bruggen. Ben en Joke trakteren
op een taartje omdat hun kleinzoon Kye jarig is.
We genieten van een drankje, zon, zee en alle scheepjes
die passeren. Het menu van vanavond is zoete aardappel
stamppot met spinazie, geitenkaas, gedroogde tomaatjes
en pijnboompitjes.

Donderdag 16-08

Inderdaad veel wind uit de verkeerde richting. 
Om 11.45 uur kunnen we door de brug en gaan op de
motor naar Kornwerd. Om 14.30 uur zijn we door de
sluis en gaan even lekker lunchen en kijken waar we
kunnen komen. Het wordt Hindeloopen.
We moeten twee slagen maken om het te kunnen 
bezeilen. Met een flinke snor voor de boeg zeilen we de
haven in. Fok eraf, zeil naar beneden en we zijn er:
18.00 uur. 
Er liggen al een paar skutsen voor de IFKS wedstrijd,
die voor Hindeloopen gevaren gaat worden. Even was
ik vergeten dat het vandaag mijn kookbeurt was. Na een
tip van Joke was het weer duidelijk, o ja!
Het diner stond wat laat op de bun.

Vrijdag 17-08

Natuurlijk gaan we even kijken bij de schuur met al 
zijn tweedehands meuk, helaas gesloten. Een wandeling
rond Hindeloopen, een bezoekje aan het kerkje en een
lekkere latte Machiato in het zonnetje op het terras.
Om 11.45 uur vertrekken we richting Enkhuizen.
Mooi weer, we gaan nog even voor anker in het haventje
tussen de Ven en Andijk. Lekker zwemmen!

Helaas ga ik onderuit en lig gekreukeld over de kluiver-
boom. We hijsen de zeilen en vertrekken met ruime wind
richting het Zuiderzee museum. 
Aan stuurboord op de hoek van de Ven is het ondiep.
Er ligt een rubberboot met twee vissers. Zij liggen te
wachten tot iemand zich vast vaart. 
Wij zijn dat gelukkig niet.
We varen het Markerhaventje binnen en opeens hebben
we een motor die staat te stuiteren. Op lage toeren is er
geen voortgang meer en rammelt de motor van zijn
voegen. Om 18.00 uur liggen we voor de wal en buigen
Ben en Dirk zich over de motor. 
Joke gaat voorbereiden voor de maaltijd.
Als de motor bun weer dicht is, nemen we een glaasje.

Zaterdag 18-08

We vertrekken om 10.00 uur met een flinke wind naar
Hoorn, waar we om 15.00 uur afmeren.
Ben en Joke hebben vanavond een feest en gaan van
boord. Dirk en ik gaan naar toko Anand om heerlijk
roti te eten, wel ongezellig maar prima eten. Als toetje
gaan we over de kermis om een lekker ijsje te scoren.

Zondag 19-08

Joke, Ben en Dirk A. met zijn vrouw komen aan boord.
We vertrekken om 10.00 uur en met een paar slagen
zijn we om 13.45 weer in Volendam.

Niet alle maaltijden en terrasjes heb ik gemeld, dan
werd het verhaal te lang.
Het was weer een lekker weekje.

We willen onder zeil vertrekken. Dirk en Ben nemen de
ankerlijn mee naar de kont, zodat we in lanceer positie
komen. De neuringlijn is mijn klusje, maar deze is
eigenlijk te kort. Toch probeer ik hem te houden. 



Bontekoerace Hoorn
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Vrijdag 26-10-2018

Overdag is de VD84 met de mannen van Odion met enige
vertraging, motorpech, onder zeil gegaan naar Hoorn. 

Om half 5 hebben we afgesproken om te vertrekken.
De VD 172 en de VD 241 liggen in de oude haven.
De VD 17 moet nog van het Slobbeland afkomen.
Er blijkt nog van alles te moeten, maar de 172 gaat
alvast van start met Carlo en Ike aan boord. 
We maken één lange slag, over stuurboord, richting
Hoorn. De lucht betrekt ernstig maar we houden het 
droog en schieten lekker op. We maken twee klappies
om de haven in te kunnen zeilen. Door de havenmeester
worden we hartelijk welkom geheten en mogen we
naast de VD 84 gaan liggen in het hoekje van het
leerwerkbedrijf Oostereiland.
Na een half uurtje komen Leo, VD 241 en Wiebe VD 17,
ook binnen. Het is een beetje proppen in het hoekje,
maar we liggen met z’n vieren. Wat leuk vier kwakken!

’s Avonds ons aanmelden in het schippershuis.
We krijgen nog een prijs van 2017, mooi meegenomen.
Er zitten ook neusfluitjes in de tassen waar we mee
moeten oefenen om te kunnen spelen.

Zaterdag 27-10-2018

Ontbijt met eieren en gebakken vis, het is weer geweldig.
Het is ook altijd een feestje om met een stel kwakken
koers te zetten ergens naar toe.

Enig gerommel voor we vertrekken om te starten.
Het weer is wisselvallig van windkracht weinig tot een
straffe wapper met veel hemelwater. Uiteindelijk houdt
de wind er helemaal mee op. De VD 17, die als eerste
van de kwakken bijna aan de finish is, probeert door te
roeien en met de puts door het water trekken, over de
finish te gaan. Helaas het finishschip haalt zijn anker op.
Bidden en smeken via de marifoon mocht niet baten.
Geen van vieren over de finish.

Snel naar de haven, lekker visroken en eten natuurlijk!
Leo bedankt. Het werd een gezellige avond met hapjes
en drankjes. Met de watertaxi naar het feest.
In het gebouw van de watersport speelde Dennis Burke
and his Soulsurvivers. Om lekker te kunnen swingen
was het een beetje vol. Iedereen toch weer veilig, vol
en zoet, aan boord gekomen. 
Morgenochtend zien we verder.

Zondag 28-10-2018

’s Morgens komt Margina om 9 uur aan in de haven.
Het is een koude nacht geweest, dus ook een frisse
ochtend, maar de lucht is strakblauw.
Voorzien van de nodige lagen kleding zoek ik de 172 op,
waarop ik zal meevaren. Op de 84 zit Hans Harmsen
op de bun, in alle rust, maar met de koffiepot!
Op de 241 is het een drukte van belang. Daar staat
Hein achter een grote pan vis te bakken. Het blijkt het
„overschot“ van de vorige avond te zijn en dat moet 
nu op! Ontbijten dus, met gebakken vis.

Hierna zoekt iedereen zijn schip op. Er moet nog wat
omgevaren worden, want de 84 blijft achter in de
haven. Deze wordt netjes langs de wal gelegd.

Met Carlo als schipper vaart de VD 172 als eerste de
haven uit. De taken worden verdeeld een een proef-
rondje gezeild. De start is om 11.30 uur, de wind
N.O. 4, soms 5.
Het is prima zeilweer, met beurtelings Carlo en Ike aan
het roer. We liggen aan kop, zeker wat betreft de
andere kwakken.
Tegen de tijd dat we de finish naderen wordt het heel
spannend. De MK 63 en een klipper zitten wel heel
dichtbij!
Toch worden we op zondag eerste!
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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

Ike Plat  en Margina Verniers

Volendammer vakmanschap sinds 1987

Familiebedrijf Plat & Plat B.V. is een schilders-en

onderhoudsbedrijf uit Volendam. In 1987 begonnen zij

als schildersbedrijf, maar inmiddels biedt Plat & Plat

met zijn 30 jaar ervaring complete oplossingen voor

ieder onderhoudsprobleem.

Hun klanten zijn veelal grote professionele

vastgoedbeheerders. Zij kiezen steeds vaker voor

allround onderhoudsbedrijven zoals Plat & Plat.

Met hen bouwen zij oprechte en langdurige relaties op

die gebouwd zijn op vertrouwen. Hun vakmanschap,

beroemde werkethiek, de prijs/kwaliteitverhouding en

zeker ook de proactieve opstelling worden door hen zeer

gewaardeerd.

Wij prijzen ons gelukkig met Schildersbedrijf 

Plat & Plat als sponsor in natura van de verf voor alle 

rondhouten masten van onze bottervloot.

De VD 241 wordt vierde en de VD 17 zesde.
De totale uitslag is alsvolgt:
Derde plaats voor de 172, vierde is de 241 en de 
zesde plaats is voor de 17.

De prijsuitreiking hebben we niet afgewacht.
Na een lekkere lunch aan boord en in het zonnetje,
zeilen de kwakken één voor één de haven weer uit.
Een pittige, vooral oostelijke wind, blaast ons richting
de thuishaven.
Eindelijk krijg ik weer eens de kans om aan het roer te
staan. Gelukkig met Ike naast mij, want het ging er
heftig aan toe. Dankzij haar goede aanwijzingen hebben
we de haven van Volendam weer veilig bereikt.
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Urk in wintersferen

Een aantal fanatieke gasten in onze vereniging hebben
al een paar jaar het plan om de wintermaanden
zeilend te laten.
De VD 17 is daarvoor het meest geschikt omdat de
motor een koelsysteem heeft wat niet om winterse
omstandigheden geeft.  En omdat er aan de 17 ook
nog wordt getimmerd, werd besloten dit plan maar
eens uit te voeren.

Eind oktober was er een oproepje geplaatst in de zeepost
om visserij en charters in de haven te krijgen van Urk,
laatste weekend van novemberrrrr.
Een evenement genaamd Urk in wintersferen. Waarbij
ook gefigureerd zou moeten worden in klederdracht.

Toen de lange termijn weersvoorspelling gunstig leek 
te zijn, hebben we geïnformeerd of er nog een
budget en plek voor ons was. Plek was er nog wel, maar
de 150 euro budget was al ergens anders aan opgemaakt.
Uiteraard mochten we wel gebruik maken van het
aanbod om met vier bemanningsleden mee te eten en 
te drinken.

Omdat ik geen Volendammer ben, heb ik een pak geleend
van Johan (nogmaals dank). Op Volendam zou ik geen
dracht durven dragen, maar zo ver van huis..... vooruit
maar!
De woensdagavond hebben we gebruikt voor de voor-
bereidingen, controle schip, brandstof en andere vloei-
stoffen. Ook hebben we wat huisraad bij elkaar gezocht
van andere schepen omdat dit voor de 17 nog niet
compleet is.

Vrijdag om 9 uur ’s morgens hebben we verzameld op
de Krommer. Laatste boodschappen zouden we nog doen
op dat moment. Ike had voor onderweg een heerlijke 
pan soep gemaakt en alvast op het voordek gezet.
Echter, er liep iemand tegen de pan op.... en deze ging
over het voordek. Plan B was een Unox soep in zak.

Naar Lelystad was de wind tegen, dus motoren.
Na de sluis lekker de zeiltjes omhoog. 
Maar weinig wind dus een beetje dieselhulp.

Het evenement zou om vier uur starten en de haven 
raakte bezeild, dus motoren uit en geheel volgens 1920
stijl zeilend de haven in. Uiteraard in Volendammer
kledij. Hetgeen door de organisatie en de Urkers niet
onopgemerkt bleef.

Precies om vier uur lagen we vast op een erestek.
Vlakbij een speciaal voor het circus gemaakte noodbrug.
Opvallend veel mensen waren al in klederdracht gehuld. 

In de botterskuur zouden we een slaapplekje krijgen.
Weliswaar op een luchtbedje, maar toch beter dan in een
kouwe kale botter.
Ook het provinciebestuur van Flevoland was op dat
moment uitgenodigd om daar een bakkie te doen.
Toen we naar boven liepen met onze usters (klompen),
wisten ze meteen dat de Volendammers er waren!
Een Urker vrouwtje kwam ons melden dat we niet zo
luidruchtig moesten wezen.

De botterskuur was om van te kwijlen.
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Mooie opgeruimde werkplaats, een keuken met frituur
en afzuiging, toilet- en douchegroep met vloer-
verwarming en een zolder à la Smit Bokkum.
Daarna zijn we zelf maar de toerist uit gaan hangen.

Er waren veel historische dingen te zien, zoals oude
scheepsmotoren, een baggermolen, filmpjes over de
afsluiting, een kraamkamer, een schoolklas met allemaal
brave Urker kindjes. Een pracht om te zien.

Ike had een heerlijk “Aladin“ kacheltje
meegenomen, zodat we even konden
doorwarmen in het vooronder.
Totdat Henk een telefoontje kreeg
waar we bleven!
Iedereen die meegespeeld had, was
uitgenodigd in het Anker, een kroeg
aan de haven.
Daar werd onze kleding ook bewonderd en besproken.
Van de organisatie kregen we het bericht dat er 9200
betalende bezoekers op het evenement zijn geweest.

De volgende morgen werden we pas om negen uur
wakker, terwijl om half elf de festiviteiten weer zouden
starten. Veel tijd om eieren te bakken en zo, hadden we
dus niet.
Wel hebben we het schip even omgedraaid, zodat we
wat luwer in de kuip konden zitten. De ledverlichting
van de avond ervoor kon uit de mast en de kuul
omhoog. Mooi voor het plaatje.

Op zaterdag waren er minder bezoekers dan op 
vrijdagavond. Maar er waren er nog steeds zo’n 4000.
Al met al een goed stuk promotie voor de vereniging
en de schepen.

Om half drie begon het allemaal wat rustiger te worden
en hebben we, uiteraard weer op het zeil, de Urker
haven weer verlaten. Mooi rustig noord oostelijk windje,
dus alle lappen omhoog.
Voor donker waren we bij de sluis. Wat op zaterdag-
middag vlotter gaat omdat de vrachtvaart minder
aanwezig is.
Ook de oversteek van Lelystad naar Volendam ging
vlotjes. Helaas wel op de motor omdat er niet 
voldoende wind was.

Al met al een geweldig weekend en als het weer het
volgend jaar toelaat.....

                                                    
Leo Oudhuis

VERENIGING BEHOUD DE
VOLENDAMMER BOTTERS

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

Algemene Ledenvergadering

Vrijdagavond 15 maart om 20.00 uur

in de bovenzaal van Smit Bokkum 
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