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Beste leden, 

Het verenigingsjaar 2017 was een jaar met ups en downs. Er is afgelopen jaar vooral 
veel getimmerd, gerepareerd en gerestaureerd aan onze schepen. Als we over een 
paar jaar terug kijken op 2017, dan verbazen we ons hopelijk over al het werk dat is 
uitgevoerd.

Het jaar begon goed: na heel veel werk aan de motor en het zeilgebeuren zeilde de 
VD17 de Pieperrace. Een belangrijke mijlpaal voor onze vereniging. Na 4 jaar was het 
een geweldig gezicht om het schip weer onder zeil te zien. Vermeldenswaardig is dat dit 
de eerste dag wel erg vanuit de verte was, omdat de schippers op de VD17 bedacht 
hadden dat ze een half uur eerder mochten starten.

De rest van het jaar is er veel gevaren, wedstrijden, verhuur, en evenementen. 
In Zaandam worden we zo langzamerhand een bekende verschijning. In 2017 waren 
we eerst bij Monet aan de Zaan, en later voor tochtjes met mensen van Odion. Beide 
evenementen waren heel succesvol.
Daarnaast zijn Aad, Jacco, Rein, Hans en Johan op expeditie naar Spakenburg 
geweest, voor de Spakenburger Visserijdag. Daar zijn ze als vanouds gastvrij 
ontvangen.

Gelukkig is er dit jaar ook weer een nacht gevist, voor het eerst weer met de VD241. Dit 
was een mooie belevenis met een mooie wind, kracht 4-5. En er is zelfs wat gevangen: 
3 palingen en een stuk of 10 snoekbaarzen. 

Helaas is er vorig jaar geen vakantie tocht geweest naar het Wad, of een ander ver 
oord. Misschien lukt dit in 2018 wel weer.

Buiten het varen en restaureren is er het nodige gebeurd en in gang gezet.
Onze website is helemaal vernieuwd. Sinds de zomer is ie in de lucht. We moeten nog 
een en andere aan oude berichten en beschrijvingen overzetten, maar dit is zeker een 
goede basis om op voort te bouwen. Met dank aan - vooral - David.

Door Henk is er nu een gedegen overzicht gemaakt van de werkzaamheden voor het 
onderhoud van de schepen. Alle walschippers houden bij wat er wordt gedaan aan de 
schepen, en wat er moet gebeuren. Dit geeft een beter inzicht in het onderhoud.

Een absoluut hoogtepunt dit jaar was de haringparty, en dan met name de geweldige 
opbrengst van de veiling. Meer dan 10 duizend Euro! Daar was de penningmeester heel 
blij mee. Dit jaar wordt het vervolgd, begreep ik van Jos. Wel op een andere dag en met 
een iets andere invulling.



Dan nu wat tegenvallers.
Aan de VD84 is veel gewerkt, in het voorjaar en in de zomer. Vooral het zeilwerk is 
goed aangepakt. Het ziet er weer heel goed uit. Maar helaas is het werk na de zomer 
stil komen te liggen, omdat het geld even op is. Inmiddels is er weer voortgang. Er moet 
vooral nog veel worden gebreeuwd en geschilderd. Als dat gedaan is, dan kan het schip 
wellicht in het voorjaar weer te water. Dat zou mooi zijn.

De VD241 ging in september voor een reguliere hellingbeurt naar Edam. Zoals we 
allemaal weten staat ze daar nu nog steeds. Er zaten te veel rotte stukken in om er 
verantwoord mee te kunnen varen. Inmiddels zitten er een stuk of 8 nieuwe spanten in 
en afgelopen week is de eerste van de drie nieuwe huidgangen vastgezet. Maar het is 
nog steeds veel werk: nog twee huidgangen, veel breeuwwerk en met name heel veel 
schilderen. Ook financieel is dit een flinke tegenvaller. Maar het is niet anders. We 
kunnen het nog hebben.

Ik wil graag bijzondere aandacht geven aan de mensen die hier elke woensdag bezig 
zijn. In de vrieskou en nattigheid, wordt er stug doorgewerkt, week na week. Er is zelfs 
geen kachel om even bij te warmen. Als dan ook nog de ene na de andere rotte plek 
wordt ontdekt, valt dit niet altijd mee. Gelukkig komt nu een beetje het einde in zicht. 
Graag een applausje voor de woensdag ploeg!

Als laatste de plannen voor de botterwerf. Daarvoor staan alle lichten op groen, voor 
locatie op de huidige plek. De gemeente is nu aan het nadenken over de invulling, met 
name of het gebied van WMO en arbeidsparticipatie. Uiteraard houden we daar een 
vinger aan de pols.



Tot slot een korte vooruitblik.

Deze winter is er veel werk verzet aan de schepen. Het doel is nog steeds om de 
VD241 vaarklaar te krijgen voor de Pieperrace. Maar het weer zit nogal tegen, al die 
kou in maart. De VD84 gaat later in het voorjaar te water.

Een nieuw initiatief is project kwak junior. Dirk de Waart en Ben Segaar zijn bezig met 
een klein bottertje, van een vijf meter lang, gemaakt van aluminium. Dit is voor 
opleiding, jeugdzeilen en zo. Hiervoor wordt een aparte stichting opgericht, wat vooral 
met de financiering te maken heeft. Dirk kan je er meer over vertellen.

Een bijzonder evenement in augustus wordt het 50 jarig bestaan van de Vereniging 
Botterbehoud. Dit wordt een groots gebeuren in Enkhuizen, waarbij heel veel botters 
van Botterbehoud aanwezig zullen zijn. Het idee is dat wij daar ook met  maar liefst 4 
kwakken naar toe gaan. 


