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Beste lezers, het heeft een jaartje geduurd,
maar hier is dan het Botternuuws.
Door vakanties, maar ook door ziekte en 
zeer, liep alles vorig jaar flink vertraging op.
Jullie krijgen nu dus de gebeurtenissen
van de eerste helft van 2019. Daarna hebben
wij geen copy meer ontvangen.
Maar eerst wat impressies van het 
afgelopen jaar.

Een blije penningmeester mocht meerdere
keren een mooi bedrag voor de vereniging
in ontvangst nemen, o.a. dankzij de Rabobank
Clubkas Campagne en door de inmiddels
traditionele veiling van het haringvaatje.

Zoals ieder jaar geeft Aad aanschouwelijk les
aan de leerlingen van de groepen 8.
Het is de leukste geschiedenisles van het jaar.

Bij het Bakkie Leut aan de Zaan is het goed
toeven voor mantelzorgers uit Zaandam.
Zij worden onthaald op een vaartochtje 
over de Zaan. Dit jaar met de VD 172,
andere jaren met de VD 84.

 

Theorieles van Dirk Appel.
Onder zijn bezielende leiding kunnen de
deelnemers zich voorbereiden op het halen
van een Vaarbewijs .

Het verenigingsuitje ging in weer en wind
met de kwak naar Marken. Daar werd eerst
een rondleiding en uitleg gegeven in de
Hervormde Kerk door Oudger Zondervan.
Daarna werd het Marker museum bezocht,
waar het thema dit jaar de vroegere visserij
vanuit Marken was. Het bezoek aan Marken
werd afgesloten met een lunch aan de haven,
waarna de terugtocht weer werd aanvaard.



Veilig gebruik van het reddingsvest
Herhaaltraining 29 maart 2019
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Debbie Boer

Wat er aan vooraf ging:
            

Na een grondige inspectie door Dirk van de reddings-
vesten van de VD 84, bleek dit geen overbodige luxe
te zijn. Het bleek dat sommige cylinders en zout-
tabletten niet vast zaten of helemaal niet goed meer
waren. 
We hebben de reddingsvesten eerst zwem- en oefenklaar
gemaakt. Daarna hebben we een afspraak gemaakt met
de instructeurs van de Prinsenstichting, waar we vrijdag
onze zwemvaardigheden bijhouden voor een training:
Veilig gebruik van het reddingsvest. 

Op 29 maart was het zover: Iedereen met reddingsvest
naar het zwembad. Aad en Ike waren ook aanwezig.
We kregen les van Emiel in hoe je een reddingsvest
controleert, hoe je te water gaat met een reddingsvest,
de risico’s in het water en hoe je kunt voorkomen dat
je onderkoelt raakt.  

Wij hebben geleerd hoe je in de HELP - houding
moet liggen.
In het zwembad is een takel waarbij de mensen in en uit
het water gaan. Wij hebben de takel ook gebruikt om
te oefenen hoe je bijvoorbeeld met behulp van de giek
uit het water getakeld wordt.

TOM vond de ervaring erg leuk en leerzaam.
„Het maakt mij zekerder op de VD 84. Het was ook erg
gezellig met elkaar. Ik vond het ook fijn dat het
reddingsvest weer uit mocht“.

Hugo vond het met kleren aan wel zwaar.
„Ik vind het een veilig gevoel nu ik weet wat er 
gebeurd als ik in het water val“.

Danny vond het erg leuk en heel erg goed.
„Mijn reddingsvest deed het wel, ik vind het een veilig
gevoel. Ik weet hoe het gaat en wat er gebeurd.

Rico vond het een geslaagde dag. 
„Ik heb er veel van opgestoken en Emiel heeft het 
goed uitgelegd!“

Maurizio wil graag nog een keer oefenen.
„Ik heb Debbie in het zwembad geduwd. 
Mijn zwemvest deed het niet, dat is jammer!

Emiel heeft ook nog voorgedaan hoe je met een
spijkerbroek een nood reddingsvest kunt maken,
dat is een handig truc. Dat gaan we nog een keer
oefenen. „Je moet de onderkant van de broekspijpen
dichtknopen en er dan water in slaan“.

We vonden het allemaal een erg geslaagde training!
Na afloop hebben we een broodje kroket bij de
Andere Oever gegeten. 
Dat was ook erg gezellig met elkaar.

Wat er daarna gebeurde:

We hebben alle reddingsvesten laten drogen en toen
naar Schroder gebracht. Daar werden ze weer voorzien
van nieuwe cylinders en nieuwe ampullen.
We gaan de vesten voor de Pieperrace natuurlijk weer
gebruiken, dus het moest binnen een week weer
in orde gemaakt worden. 

Donderdag voor de Pieperrace werden we gebeld door
Schroder, we konden de reddingsvesten weer ophalen.
Alles was weer gemaakt en goedgekeurd. 
Dus, op naar de VD 84 om de net opgehaalde reddings-
vesten weer op te hangen in het vooronder, voor gebruik.
Helaas scheurde een papieren zak met reddingsvesten
erin en je raadt het al:

Plons....Pang....Knal....een paar reddingsvesten te water...
Eenmaal in het water bliezen die zichzelf keurig op....
O jeee..... Reddingsvesten moesten weer retour, dus weer
terug naar Schroder.
Gelukkig konden we er ’s middags weer om lachen,
maar we waren toch wel erg geschrokken.
Het was een feit.... de reddingsvesten deden het!



De Pieper, april 2019
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Nico Juist

De Pieperrace is de start van het zeil en charter
seizoen. 
Het is een deadline en komt ook eigenlijk altijd te
vroeg, wat mij betreft.
Al maanden van tevoren probeert André Veerman ons
scherp te krijgen. Zo begint hij al op 1 december met een
lijst schilderwerkzaamheden die voor de Pieper gedaan
moeten zijn.
En dan vanaf 25 januari, krijg je via Whatsapp, zo’n
beetje elke week, de nerveus makende mededeling
hoeveel dagen nog resten tot de Pieper. Krabben,
schuren, lakken, sjouwen, interieurs weer inbouwen
(elk jaar je weer afvragen: „hoe zat het ook alweer?“),
zeilen aanslaan.....
Het afgelopen jaar hadden we niet eens de tijd om de
kwak even in te zeilen.

Dat jaar, echter, waren er dan ook een paar flinke
klussen die het extra spannend maakten: De 172 de
kant op voor een nieuw berghout, de reparatie van
de mast van de 241 en voor de 84 het maken van
nieuwe wegeringen in het achterschip. Die horen er
toch wel in als je gaat zeilen (al lijkt het de laatste
jaren erop dat er met de Pieper amper wind staat).

Nu is het maken

van de wegering één

ding, het plaatsen

van zo’n stugge

eikenhouten plank,

is een ander ding.

Gelukkig stortten

Cor en Aad zich

op de klus van het

stomen en inschroeven

van die twee 

weerbarstige planken.

En dan is er toch opeens de Pieper.
De haven van Volendam ligt vol schepen, drukte op de
dijk, palaver in het café, de fanfare op de kant.

Twee dagen zeilen. Het blijft een mooi, maar lastig
spelletje. Als schipper neem je in de wedstrijd soms
beslissingen die verkeerd uitpakken.

De 84 had een prachtige start, maar op het kruisrak
toch te vroeg richting boei gekoerst, niet gehaald,
dus overstag en dan een bakboord/stuurboord situatie
met een klipper, weer overstag en dan haal je weer 
die boei niet..... Kortom als eerste over de startlijn,
maar als verreweg de laatste over de finish lijn.

Maar met een prima sfeer aan boord, met de leden van
het leerwerkbedrijf die er goed de zin in hielden en
steeds meer echt deel van de bemanning gaan uitmaken.
Kortom een heerlijke dag op het water.
En wat smaakt zo’n landingsbiertje met diverse warme
kost dan goed.

Op de zondag mocht Aad proberen onze prestaties 
te verbeteren en hoewel we als 84 wel gewend zijn
als laatste van de kwakken binnen te komen, was de
afstand met de andere kwakken op deze dag behoorlijk
kleiner.    

Fanfare Marken



In gesprek met ....... Theo van Geffen
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

Theo woont, tot zijn volle tevredenheid in Purmerend.
Hij is echter geboren en getogen in Amsterdam,
waar hij zijn kindertijd doorbracht in het centrum
van de stad.
Het gezin woonde in een klein huisje, zonder badkamer.
Met zijn vader ging Theo één keer per week naar het
badhuis. 
Ook kwam hij veel in de Jordaan, waar hij duivenhokken
op de platjes schoonmaakte.
Het ouderlijk huis van Theo stond schuin tegenover een
smederij. Hij vond het daar machtig interessant.
Onderweg van huis naar school, liep hij er per dag wel
vier keer langs. Altijd ging hij even kijken naar het vuur
en de blaasbalg. Theo denkt zelf dat daar zijn liefde
voor het smeden vandaan komt.
Intussen zijn er in de stad geen smeden meer, op één na.
Dat is Kouwenhoven, een echte originele smid.
Gezien alle milieu-eisen van tegenwoordig is dit heel
bijzonder.

Toen Theo twaalf jaar was, verhuisde het gezin naar
Purmerend. 
Van beroep werd hij constructiebankwerker, dus
lasser.
Hij deed veel reparaties aan bouwmachines, maar kon
ook vanaf een tekening iets bouwen. Deed maritiem 
werk, zoals bouwen aan aanlegpalen bij bruggen en
viaducten, maar ook wegenbouw.
Deed veel laswerk aan fundatiebouwputten.
Theo werkte bij verschillende aannemers in de staalbouw,
scheepsbouw, met als laatste werkgever de Bamm.
Helaas is hij werkeloos sinds de economische crises. 
Heeft nog wel geprobeerd om klussen te doen via
uitzendbureau’s.

Op dit moment is Theo bezig met het verbouwen van 
zijn huis. Hij wil er een mooie logeerkamer maken.
Daarnaast is hij mantelzorger voor zijn schoonvader.
Ook leest hij graag en trekt er vaak op uit met zijn vrouw
naar musea. Lezen vindt hij ook heel fijn en in de 
wintermaanden volgt hij Spaanse les.
Eén keer per maand, op zaterdag, geeft hij een 
workshop lassen in Baarn.

Naast dit alles klust Theo ook heel wat af aan de
kwakken. 
Hij is bij de vereniging terecht gekomen via Bertus
Jansen en heeft veel interesse in historische schepen
en hun geschiedenis. Eerst kwam hij meevaren op 
woensdagavond. Omdat hij lasser was, kon hij al gauw
een klusje doen.
Nog steeds is Theo er verbaasd over met hoe weinig
middelen er zulke mooie dingen gemaakt worden.
Waarschijnlijk komt dat omdat de onderlinge verstand-
houding goed is en de lijntjes kort zijn. En er is veel
vakmanschap binnen de vereniging.
Met moderne middelen kan er veel nagebootst worden
om alles echt oud te laten lijken. Dat geldt voor het
zagen, smeden, schilderen en het repareren van tuigage.

Theo vindt deze club uniek door het vakmanschap,
de bestuurskunst en het organisatievermogen.
Daarbij is het ook erg gezellig. Er is een goed sociaal
contact en bij een bakkie koffie wordt de wereldpolitiek
ook nog eens besproken.
„Wat Trump veroorzaakt aan problemen, hebben wij
tussen twee bakken koffie opgelost“, aldus Theo. 

Sinds vorig jaar heeft Theo zijn eigen smederij.
Weliswaar eenvoudig omdat de middelen er niet zijn
om het grootser te maken. Maar nu heeft hij met slecht
weer tenminste een dak boven zijn hoofd.
Omdat hij met ontvlambare materialen werkt, deed hij
dat altijd buiten de loods. Dus als het regende, kon hij
niets doen.

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl
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De Smederij

Voor zijn smederij heeft Theo eerst de voliere van 
zijn schoonvader onttakeld. Het stalen frame werd
de mantel van zijn hokje. Op de plaats waar het 
moest komen, werd eerst keurig een betonvloertje
gestort.

Voor het smidsvuur werden een stuk ketel en een oude
remtrommel van een bestelbus in elkaar gelast.
Een uitlaatpijpje erboven.
Voor het vuur zijn wel speciale kolen nodig. Omdat er
niet veel smeden meer zijn, was het even zoeken, maar 
Theo heeft toch een adresje gevonden waar ze nog
worden verkocht.

Een klein formaat 

bladblazer dient om 

het vuur aan te jagen.

Nu kon het proefdraaien

beginnen.

Als eerste object heeft

Theo een kachelpook

gesmeed.

Theo hoopt dat er ooit

een echte smederij kan

komen, als de tijd er

rijp voor is.

Op 22 september 2019 gingen er vijf mensen van de
vereniging richting het Openluchtmuseum in
Nederweert. 
Het werd een interessant tripje voor Johan, Henk, Ben,
Theo en Titia. Via een collega van Johan waren zij in
contact gekomen met het Openluchtmuseum. 
Zij beschikken daar over een grote smederij met een
mechanische smeedhamer. Ook zijn er ongeveer
12 vrijwilligers actief om de smederij draaiend te houden.

Afspraak was, dat zij voor de

nieuwe mast van de VD 17 het

beslag gingen maken. En wel

uit één stuk metaal!

Die dag was het de jaarlijkse

open dag voor het museum.

Wij zouden gaan helpen
in de smederij en tegelijk
promotie maken voor
onze vereniging.

Theo van Geffen
   Margina Verniers Dirk  Appel

Winteravonturen van de woensdagploeg

De onderhoudsploeg van de woensdag stond ook deze
winter weer voor een aantal grote uitdagingen.
De waterbalk van de VD 17 moest worden vervangen
en er moest een nieuw bakboordzwaard voor de
VD 241 worden gebouwd.

Bij het slopen van de oude waterbalk kwam er traditie-
getrouw weer een hoop andere rottigheid naar boven.
De meeste uiteinden van de dekbalken waren ook weer
aan het rotten geslagen, dus moesten grote en kleine
Jaap eerst hiermee aan de slag.
Met dank aan de klimaatverandering konden we in 
februari drie woensdagen met prachtig en niet te koud
weer buiten aan de gang, zodat de balk op het schip tot
tienden van millimeters nauwkeurig op maat gemaakt
kon worden en op 19 februari worden geplaatst.
De balk was zo nauwkeurig pas gemaakt dat hij met een
zware hamer op zijn plaats moest worden geslagen.
Een fantastisch stukje vakwerk van de Jaapen, 
geassisteerd door Friet en Cor, die de reparatie van de
liggende knieën voor hun rekening hebben genomen.

Tegelijkertijd met deze werkzaamheden hebben Wiebe,
Ben en Bertus het fabriceren van het zwaard ter hand
genomen. Ook dit project verliep voorspoedig.
Na enig grof zaagwerk en daarna verfijnd schaaf- en
schuurwerk, wat je wel aan Wiebe kunt overlaten, lag er
weer een prachtig zwaard voor de 241 op de werkbank.
Dat de ijzeren plaatjes bij de zwaardpen aan de verkeerde
kant zaten zij ze vergeven.
Na een paar uurtjes laswerk van Theo was ook dit
schoonheidsfoutje opgelost en kon het zwaard naar de
schildersafdeling. Daar in het OK hebben André en Jaap
het zo mooi geschilderd dat we straks het zwaard met
zwaar gemoed in het water laten zakken.

Ook aan de VD 172 moest het nodige gebeuren.
Ben en Dirk zijn bezig met het vervangen van de motor-
keerkoppeling, waarvoor de motor van zijn plaats getild
moest worden. Tevens wordt er een wegering en een
zijwand van de motorkist vervangen.

Buiten het zicht van iedereen is Henk bezig met een
klein wondertje. Uit een onooglijke oude mast die we
met de kwak uit Den Helder hebben gehaald, is Henk
in de schuur die we van Jan Veerman mogen gebruiken,
een prachtige sierlijke mast voor de VD 17 aan het 
creëren. De bedoeling is dat deze mast aan het eind van
het seizoen op de 17 geplaatst wordt en de huidige mast
wordt klaargemaakt voor de VD 54.

Het is duidelijk dat we ons deze winter niet hebben
verveeld. Toch hadden we ook nog tijd voor koffie-
drinken en lunchen. Hierbij werden als vanouds de
wereldproblemen besproken en meestal ook opgelost.
In de kachel die ons daarbij warm hield, stoken we geen
kolen maar sloophout, zodat de milieu-taliban ook 
tevreden over ons kan zijn, want er hoeven tenslotte
geen Amerikaanse bossen voor ons gekapt te worden.



Kenterschoot 25 en 26 mei
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Eerst een mooi tochtje met drie kwakken naar de
vuurtoren op en neer.

Vervolgens vertrekken Aad, Johan en Klaas
Koelewijn (uit Spakenburg) naar Marken, op naar
de Kenterschoot.

Zaterdag 25 mei, windkracht weinig nw.
Om half 10 palaver. De baan van vandaag:

Start tussen de reiger en het startschip richting
Volendam
Dobbers uitzetten
Bukdijk st.b.
MN3 bb 
GZ6 bb 
Dobbers vissen
Finish tussen staande boei en finish schip

Mocht er tijd zijn voor nog een ronde, dan is er een gele
vlag en ga je om de liggende boei, om dezelfde baan
te herhalen.

Goede start, dobbers uitgezet om de 10 seconden
en onze ronde gezeild.
Ja dobbers vissen!!
De wind gedraaid, dat is dan een beetje pech, pal tegen
of plat voor de lap dobbers vissen, drie keer in de rondte
van je hopsasa.
Maar we hebben ze allemaal!
Waar is nu het finish schip „het wakend oog“ gebleven,
nergens te bekennen.
Nou ja, dan gaan we maar naar de haven.

Zondag 26 mei, wind zw 4 toenemend naar 5-6
Palaver 9.00 uur, baan van vandaag:

Start tussen de GZ17 en Leo (startschip) 
MO4 sb
BOB (bloemkool overboord)
Bukdijk ri. het paard van Marken
11.11 uur omkeren naar de finish
Kenteren

Aangezien er een dwarsligger bij ons langszij ligt, gaan
we enigszins in de vertraging de haven uit.
Er staat een straffe bries. Vol goede moed over stuur-
boord onderweg naar een redelijke start.

Van noord naar zuid richting de MO4. Na een perfecte
ronding voor de wind op weg naar de bukdijk.
Op het startschip de vlag omhoog voor de BOB 
manoeuvre. Na twee rondes hebben we een bloemkool
aan boord.

We kunnen op weg naar het paard van Marken.
Harry B, VD 153, kon zijn bloemkool niet vinden
en bleef zoeken. Uiteindelijk toch de bloemkool gered.
De WL 18 vond het nodig om te gaan reven, dat kan
met kenteren zomaar prettig zijn. 
Zo had ieder zijn eigen tactiek om niet te ver te varen
en zo om 11.11 uur om te keren richting finish.
Vanaf de bovenwindse boei kenterend over de finish.
In theorie is het toch een stuk makkelijker dan in de
praktijk. Fok naar beneden, zwaard eruit of toch nog
een stukje erin. Teveel voorwaarts, puntje fok bak,
fok naar beneden, puntje fok bak, zwaard eruit, enz.
Het is gelukt!

De WL18 is eerste geworden, oude rotten in het vak,
zij doen elk jaar mee volgens mij.
De VD 153 werd tweede, als je er zo lang over doet
om iemand te redden, jawel straftijd!

Wij zijn twaalfde geworden. 
Goed gedaan, het was een gezellig weekend!

Op woensdag meer oefenen om te kenteren en
meedoen met de ploeg!

Bezoek ook eens onze
website!

www.volendammerbotters.nl

Ike Plat
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„ haaldiepaal

„
Expeditie

Elke drie jaar gaan onze masten van het schip af voor
onderhoud en inspectie. 
Afgelopen winter hebben we groot onderhoud 
uitgevoerd aan de mast van de VD 241. Uit onze 
eigen expertise bleek er al een slecht plekje te zitten.
De inspecteur van Register Holland was erg tevreden
dat we al het beslag (ijzerwerk) er al af hadden 
gehaald. De rottigheid zat gelukkig nog niet heel diep, 
dus we mochten de reparatie nog zelf uitvoeren.
Geholpen door Jeroen van Wijngaarden, een scheeps-
timmerman uit Broek in Waterland, was dat klusje
na een maand of twee geklaard. 
Maar de mast van onze nieuwe aanwinst, de VD 54,
was wel afgekeurd. Dit alles had ons aan het denken
gezet om toch maar eens op zoek te gaan naar hout
voor een nieuwe mast.

Via dezelfde Jeroen van Wijngaarden kregen we de tip
dat de mast van de Tecla, een zeeschip wat mij wel
bekend is, vervangen moest worden. Maar dat er 
wellicht nog voldoende lengte in zou zitten om iets van
te kunnen maken. Zo’n 20 meter.

Henk de Boer en Aad Donkersloot, twee mannen die wel
wat van hout afweten, zijn gaan kijken in Den Helder.
Ze kwamen best wel enthousiast terug. Een mooie
kwakkenmast moest er toch wel in zitten, stagbocht
zat er al in.
Na wat onderhandelen was de koop gesloten. Maar het
transport was voor onze rekening.

Nou zijn er natuurlijk wel mogelijkheden om de 
20 meter over de weg te vervoeren, maar wat is er leuker
om dat zelf te doen? De VD 54 lag toch zonder mast
en via Medemblik zouden we een groot stuk 
„binnendoor“ kunnen. 
De 54 werd vaarklaar gemaakt en het weekend van 
18 mei geprikt. Maar bij het naderen van het weekend
waren de weerberichten zo gunstig dat ik steeds meer
zin kreeg om het zeilend te doen. Jammer van het werk
om de 54 vaarklaar te maken, maar de 241 was
beschikbaar.

Dennis Kwakman, Ewout Molenaar, Fred Pauel en
Mano Mulder geloofden gelukkig ook in het plan en
wilden wel mee.

Vrijdagmiddag hebben we eerst nog wat proviand
ingeslagen en om half 5 vertrokken we in noordoostelijke
richting. De sluis van Enhuizen draait om 10 uur
’s avonds, dus dat moest haalbaar zijn. Het windje was
oostelijk, dus met steun van de motor was dat bezeild.
Van Enkhuizen naar Den Oever was nog gunstiger,
dus alle lappen erop..... En om half 1 lagen we daar
voor de sluis.

Na een kort maar verkwikkend nachtje konden we om
6 uur ’s morgens door deze sluis, het Wad op.
Ook hier was de wind gunstig, zelfs om tegen de stroom
in te zeilen. Na half 10 zou het tij gaan kenteren, dus
wachten was een optie en het ontbijt op het water was
toch ook een cadeautje.

Den Helder kende ik alleen vanaf de weg, en dan ook
alleen vanwege de boot naar Texel. Niet helemaal
verwonderlijk dat we de verkeerde sluis hadden. 
Het bleek dat we een flink eind naar binnen moesten.
Maar de vriendelijke sluismeester wilde ons nog wel
effe terugschutten, net voor zijn vier uur durende pauze!

Uiteindelijk bereikten we rond een uur of 12 de oude
marine terreinen, waar de paal al klaar lag.
Wat een joekel!
Ook de heftruck met chauffeur Arie stond al klaar!
Het laden was zo gepiept, Arie deed het vaker. 

Nu kon het avontuur
echt beginnen! 
Eerst maar eens voelen
hoe het schip zich op
de motor gedraagt met
deze lading.
De achteruit, dus ook
de rem, was wat minder
dan we gewend waren.
De mast stak voor wel
een meter of vijf uit
en dus werd de schroef
een beetje uit het water
getild. Maar al met al
viel het me niet tegen.

Om twee uur draaiden we de haven van Den Helder
weer uit, de Waddenzee op. Zoals Windguru me had
voorspeld was de wind inmiddels noordelijk, zwak.
Maar weer voldoende om tegen de stroom op te komen.
Toen om half 4 kentering van het tij was, nam de wind
toe en stroompje mee speerden we langs boeien en
zeehondjes.
Deze paal wilde gewoon zo snel mogelijk naar Volendam.
De sluismeester van Den Oever dacht er anders over
en bezorgde ons nog even ruim een uur vertraging,
maar ach....

Eenmaal op het IJsselmeer was spannend of we de sluis
van Enkhuizen zouden halen, die tot 10 uur draait.....
Net niet dus. Maar er was nog genoeg proviand aan
boord, we waren vermoeid, dus we hadden er vrede mee.

Na uitgeslapen te hebben tot 8 uur, zijn we de sluis
doorgegaan.
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We hebben daarna wat andere mensen van de vereniging
gewaarschuwd dat om half 12 „onthaaldiepaal“ was.

De wind was inmiddels

gedraaid. Op zich gunstig

maar de lading lag wel

in de weg aan deze kant

van de giek. 

Omdat de wind van 

achteren kwam, hebben

we de giek losgemaakt

en met een „emmer-

zeiltje“ gevaren.

Voor mij een nieuwe

ervaring, maar het viel

me niet tegen.

Verschillende vrijwilligers van onze vereniging stonden
ons al op te wachten op de kade. Om te helpen met het
uitladen van de mast en het schip weer aan kant te
brengen voor aanstaande verhuurtochten.
Waarvoor grote dank want wij waren best vermoeid.

Ook de heftruck van het missiehuis heeft ons geweldig
geholpen, weliswaar kant voor kant omdat die van Arie
groter en sterker was. 

Inmiddels ligt de mast

in de loods van de

Parel naast de

Krommer en wacht

de uitdaging om er

een kwakkenmast

van te maken.

Heel veel schaafwerk,

maar ook dit zal

goedkomen!

Leo oudhuis Hein Molenaar

 De Sponsor
Sponsoren zijn belangrijk

voor onze vereniging.
In deze rubriek maak je kennis met

één van onze sponsoren.

Topsy Fashion is een nieuwe sponsor van Vereniging
Behoud de Volendammer Botters. Met Topsy Fashion
heeft Vereniging Behoud de Volendammer Botters een
nieuwe Gouden Sponsor binnengehaald.
Na het ondertekenen van het sponsorcontract, 
overhandigde Hein Molenaar namens de vereniging
het Sponsorcertificaat aan Roos en Peter Groot
van Topsy Fashion.

Erfgoed in de haven. 
Winkeleigenaren Peter en Roos zijn trots op het werk
dat Vereniging Behoud de Volendammer Botters doet.
„Ik ben zelf geen Volendammer“, zegt Peter, „maar ik
vind het heel belangrijk dat de laatste Volendammer
kwakken in stand gehouden worden“. 
Roos knikt: „Onze winkel zit op een steenworp afstand
van de haven, dan is het natuurlijk leuk dat we op een
positieve manier kunnen bijdragen aan het prachtige
erfgoed dat daar ligt.“

De affectie die Peter en Roos voelen voor de 
Volendammer botters komt niet uit de lucht vallen.
„We hebben wat met water“, zegt Roos. „Toen we
trouwden zijn we met familie en vrienden op een 
Tjalk naar Terschelling gevaren. We zijn ook al een
paar keer met een Botter naar Oerol geweest.“
Het stel vaart ook al enkele jaren mee met de 
Pieperrace. „Dat is altijd onwijs gezellig“, zegt Roos.
„Wij wonen zelf ook op het water,“ vult Peter aan,
„op een woonark in Broek in Waterland“. 

Hein Molenaar van Vereniging Behoud de Volendammer
Botters is erg blij met deze nieuwe gouden sponsor.
„Fantastisch om te zien dat deze ondernemers ons 
een warm hart toedragen“.

Zie voor meer info:
https://www.topsy-fashion.nl
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V E R E N I G I N G  B E H O U D  D E
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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
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Activiteiten 2020
Jaarvergadering
Vrijdag 13 maart bij Smit-Bokkum

Pieperrace
Zaterdag 4 en Zondag 5 april

Keterschootrace
Zaterdag 16 en Zondag 17 mei

Zuidwal botterwedstrijden 
Vrijdag 22 en Zaterdag 23 mei

Jan Haring race
Zaterdag 4 en Zondag 5 juli

Mantelzorg tochtjes op de Zaan
Eerste twee weken in augustus

Sail Amsterdam
Woensdag 12 t/m Zondag 16 augustus

Visserijdagen Spakenburg
Zaterdag 5 september

Kermis Volendam visbakken
Zondag 6 september

Open Monumentenweekend
Zaterdag 12 en Zondag 13 september

Bontekoe of Muiderhardzeildagen
Zaterdag 24 en Zondag 25 oktober
  

    

    In Botternuuws nr. 17 van ongeveer een

    jaar geleden, stond een artikel over het

    vergulden van de hemelboender.

    Nu is gebleken dat de vergulde bol een

    mastkloot is.

    De pluim bovenop de mastkloot is de

    hemelboender. Hij „boent de hemel“.

    

    Met dank aan Henk voor deze correctie.  

Gezocht: Jonge Zeilers

Ben jij tussen de 10 en 18 jaar oud
en op zoek naar een nieuwe 
avontuurlijke hobby?
Misschien is zeilen dan wat voor jou!
Aan boord van de nét gebouwde
Kwak Junior (QJ1) leer je alles over
zeilen en varen in het algemeen.

In tien lessen weet je alles over het
optuigen van een boot, windrichtingen,
regels op het water en natuurlijk 
het plezier van het zeilen!
Uiteindelijk heb je genoeg geleerd
voor een verdere opleiding tot
jeugdmaat/jeugdschipper.

We willen de lessen vanaf begin mei
geven op maandagavond, 
donderdagavond en zaterdagochtend.
Een les duurt ongeveer twee uur en
bestaat uit een deel theorie en een
deel praktijk. Ook krijg je materiaal
mee om thuis mee te leren.
De exacte planning van de lessen
volgt nog.

Heb je interesse? Ga dan naar  
en vul bij jeugdopleiding het inschrijfformulier in.
Voor eventuele vragen kan er gemaild worden naar 

Tot op het water!
Stichting Kwak Junior 

www.volendammerbotters.nl

kwakjunior1@gmail.com  

http://www.volendammerbotters.nl
http://www.volendammerbotters.nl
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