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Redactioneel

Vandaag is de dag dat je de 6e keer een Bulletalie in handen hebt die door mij is 
samengesteld  (tenzij je natuurlijk later lid bent geworden of een niet al te frequente 
lezer van de Bulletalie bent). Daarmee zal het ook mijn laatste Bulletalie zijn. Niet 
omdat ik het 4 keer per jaar het 
in elkaar zetten van een Bulletalie 
niet meer leuk vind, in tegendeel, 
maar omdat ik ben gevraagd voor 
een andere positie binnen het Trui-
wereldje. Ik zal de taak van Emiel 
over gaan nemen als voorzitter van 
de Stichting tot Behoud van de 
BU130 “Trui”. De combinatie van 
VVT-bestuur en Stichting-bestuur 
is er eentje die vrijwel onmogelijk is, 
dus zal ik mijn werkzaamheden bij 
de VVT neer gaan leggen.

Voortaan zal dit stukje redactioneel geschreven worden door mijn opvolger: Guus 
Bening. Meer hierover verderop in deze Bulletalie, waar hij zichzelf introduceert op 
pagina 9.

Verder zijn in deze Bulletalie stukjes te vinden over de laatste vaardagen en verder veel 
klusnieuws. Helaas is het nodig geweest om eerder dan met het normale klusseizoen 
grondig aan Trui te klussen. Trui is namelijk gezonken in het Markerhaventje... meer 
hierover vanaf bladzijde 10. 

Ook in deze Bulletalie weer de rubriek ‘Bij de olielamp’. Marie-Louise heeft 
aangegeven geen verdere interviews bij allerlei botteraars af te zullen nemen. We 
zijn daardoor op zoek naar een vervanger voor haar. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij de VVT (bulletalie@bu130.nl).

Veel plezier met het lezen van deze Bulletalie en tot een volgende keer!

Marieke, Commisaris Bulletalie & Activiteiten
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Van de Stichtingsvoorzitter
Sinds Trui in ons bezit is zijn er periodes geweest met veel onderhoud. Zeker in de 
jaren ’80 en ’90 is Trui flink onder handen genomen: gangen, voordek, dekendelen 
en eigenlijk het hele achterschip. Inmiddels zijn we twintig a dertig jaar later en zien 
we dat de boot weer toe is aan een goede opknapbeurt. 

Een paar jaar terug zijn we daar al mee begonnen, de trog en aangrenzende 
dekendelen zijn toen vervangen. Dit jaar gaan we daar mee verder en de komende 
jaren zullen waarschijnlijk ook in het teken staan van grote klussen. Erg leuk om 
te doen, maar het kost veel tijd en geld! Komende zomer kunnen we bijvoorbeeld 
minder zomerweken varen doordat we drie weken op de helling liggen. Op bu130.nl 
is binnenkort meer over de voortgang van dit grote project te lezen.

Veel informatie hebben we al  uit oude lustrumboekjes gehaald en gehoord van oud-
botteraars. Maar verhalen of tips over eerdere restauraties horen we graag! Bel gerust 
of stuur een mailtje. 

Ook sponsoring, zowel persoonlijk of namens een bedrijf, is hard nodig om dit 
onderhoud te laten slagen. Bij deze Bulletalie zit een brief met meer informatie over 
de mogelijkheden hiervoor. 

Emiel Klifman, Voorzitter BU130
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Van de voorzitter van de VVT
Het is ondertussen weer een tijdje terug sinds ik wat van mij heb laten horen via 
de Bulletalie, maar de VVT heeft in de tussentijd zeker niet stil gezeten! Als een 
geoliede machine hebben Martijn, Marieke en ik de laatste maanden zowel achter de 
schermen als op de voorgrond veel neergezet. Niet alleen zijn er aan de lopende band 
activiteiten, uitjes en borrels georganiseerd, ook is het actief zoeken naar sponsoring 
voor Trui op de rails gezet en is het debiteurenbestand het afgelopen jaar maar liefst 
afgenomen met meer dan 85%! 

Daarnaast zijn we het afgelopen jaar flink in de weer geweest met de merchandise. 
Zowel voor de kielen als de schipperstruien kostte het meer moeite dan verwacht 
om deze te bestellen, maar uiteindelijk is het gelukt. De kielen worden al een tijdje 
verkocht en de schipperstruien zijn te koop zodra deze Bulletalie wordt uitgegeven. 
Wil jij ook zo’n warme kiel of schipperstrui voor de winter? Mail ons dan op vvt@
bu130.nl of schiet een van ons even aan.
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Al met al dus mooie resultaten om op terug te kijken, maar we zijn er nog niet. Dit 
smaakt namelijk naar meer! We willen serieuze sponsoring regelen voor Trui voor 
het aankomende groot onderhoud, nog gavere activiteiten organiseren, kortom: nog 
meer mensen bij Trui betrekken. Daarom zijn we van plan het bestuur uit te breiden: 
met de jaarvergadering in 2013 zal John-Alan voorgedragen worden als nieuwe 
penningmeester zodat ik mij meer kan concentreren op voorzitterstaken en we in 
2013 nog meer mooie resultaten kunnen behalen. Het behoeft geloof ik geen verdere 
uitleg wanneer ik zeg dat ik denk dat de financiën bij hem in goede handen zijn. 
Verderop in deze Bulletalie vertelt hij hier meer over.

Daarnaast zal er nog een wissel plaatsvinden. Na meer dan anderhalf jaar 
onvoorwaardelijke inzet voor de VVT gaat Marieke ons helaas verlaten. Dit is met 
gemengde gevoelens. Martijn en ik vinden dit uiteraard erg jammer. Marieke heeft 
een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de VVT wat er voor heeft gezorgd dat 
er daadwerkelijk op regelmatige basis activiteiten en borrels waren, om nog niet 
te spreken over de strakke organisatie van de Bulletalie. Ze heeft zich ingezet om 
samen met Martijn en mij de VVT een stevige boost te geven. Het liefste zouden we 
Marieke daarom nog lang in ons bestuur houden.

De reden waarom ze ons verlaat maakt dit gelukkig deels goed. Toen Emiel namelijk 
op zoek is gegaan naar een opvolger als voorzitter van de Stichting, heeft hij Marieke 
gevraagd die deze uitdaging graag aannam. Gezien hetgeen wat Marieke het laatste 
anderhalf jaar heeft neergezet, hebben wij hier uiteraard grootse verwachtingen voor.
Daarnaast heeft ze gelukkig een meer dan waardige opvolger gevonden. Guus Bening 
zal bij de volgende jaarvergadering aangedragen worden als opvolger van Marieke, 
zodat de lijn die Marieke heeft ingezet, doorgezet kan worden. Verderop in de 
Bulletalie kan je ook een stukje van Guus vinden.

Veel potentie dus voor 2013, waarvan we de precieze koers binnenkort gaan bepalen 
tijdens een beleidsweekend. Meer hierover volgt dus nog.

Dat was het wel een beetje betreft de update over het reilen en zeilen van de VVT. 
Heb je vragen, tips of andere opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Roy, Voorzitter en Penningmeester VVT
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Aankomend voorzitter Stichting
Dinsdag 13 november, de dag dat mijn ontgroening van het Stichtingsbestuur 
plaatsvond. Ontgroening van het Stichtingsbestuur? Ja, dat dat erbij hoorde wist ik 
ook niet. Wellicht speciaal ingevoerd voor de - voorzover ik weet - eerste vrouwelijke 
voorzitter die de Stichting zal kennen.

Als ontgroeningslocatie was er gekozen voor de helling in het Zuiderzeemuseum, 
waar Trui al lag te wachten. De dag begon met een vaardigheidsproef: het breeuwen 
van de kimnaad aan stuurboord. Daarna tijd voor het spectaculair te water laten van 
Trui. Helaas bleek na een tijdje wachten dat Trui (nog steeds) lek was aan bakboord. 
Het water gutste met zo’n 3000 liter per uur naar binnen. Dan moest Trui de helling 
maar weer op. De hellingbaas was echter alweer naar huis, dus mochten we het zelf 
doen. Te beginnen met het inscheren van de staalkabel zodat deze 8 maal vertraagd 
zou zitten. Een echt feutenklusje bleek vlak daarna: toen we net klaar waren wist 
de expert Gerard te vertellen dat we Trui het eerste stuk met een enkele staaldraad 
omhoog moesten lieren. Dan maar weer de hele staalkabel loshalen en terug bij af...

Na nog vele uren van prutsen met het eronder krijgen van de ‘slee’ onder Trui, was 
het eindelijk gelukt om haar een klein stukje de helling op te slepen. De volgende 
opdracht was het opnieuw uitlopen van de staalkabel gevolgd door het daadwerkelijk 
omhoog lieren van een botter van 16 ton. Ondanks de vertraging van de staalkabel 
weegt Trui toch nog best wel wat.. en door de vertraging duurt het ook nog eens 
behoorlijk lang voor Trui weer een paar centimeter omhoog is geschoven. Na twee 
uur lieren lag Trui eindelijk genoeg uit het water en was het tijd om na een lange dag 
rond een uur of 2 ‘s nahcts weer huiswaarts te keren. 

Een interessante start van mijn overdrachtsperiode, dat kun je zeker zeggen! Ik geloof 
dat ik me er aardig door deze ‘ontgroenings-dag’ heen heb geslagen en hoop de 
komende tijd nog veel meer te leren van het reilen en zeilen bij de Stichting. Dat het 
bestuurswerk soms behoorlijk afwisselend en onverwacht kan zijn heeft deze dag mij 
wel laten zien. Ik ben benieuwd!

Marieke, aankomend voorzitter Stichting

ps. mocht je gehoopt hebben in dit stukje te kunnen lezen wie ik ben, bij deze: Ik ben Marieke v/d Tuin, 
woon in het Bolkhuisch, ben 3e jaars Technische Informatica studente, ben actief bij de reddingsbrigade 
in Hoorn (lesgeven in het zwembad & bewaking van het Markermeer), volksdans bij demonstratiegroep 
Gaida, ben Maat In Opleiding bij Trui en ben 2 jaar actief bij het VVT-bestuur geweest waar ik 
zorgdraagde voor de activiteiten & de Bulletalie. Vragen? Mail naar marieke@bu130.nl
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Aankomend penningmeester VVT
Hallo Vrienden van Trui,

Zo’n zeven jaar geleden was ik een eerstejaars student Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek en had ik pas een half jaar daarvoor het ouderlijk huis 
verlaten. Op dat moment werd ik benaderd door Harald Dopper, met de vraag of 
ik hem wilde opvolgen als secretaris van de VVT. Een moeilijke vraag, was ik wel 
geschikt voor een bestuursfunctie? Na een korte bedenktijd besloot ik om toch de 
secretarispen op te pakken en heb ik twee jaar gediend als secretaris van de VVT. Een 
mooie tijd waarin ik heb geleerd hoe leuk en nuttig commissie- en bestuurswerk is. 
Vele andere commissies bij de Bolk en bij Trui zouden dan ook volgen.

Inmiddels ben ik geen student, maar ingenieur Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. 
Alhoewel, geen student meer? Ik ben in oktober begonnen aan een promotie, bij de 
leerstoel van prof. Rinze Benedictus (ook geen onbekende bij vele Botteraars) en ben 
dus nog steeds een beetje student. In ieder geval ben ik de komende vier jaar nog 
in Delft te vinden, en welke manier is er beter om bij Trui betrokken te blijven dan 
terugkeren naar waar het ooit begon, het bestuur van de VVT?

Dit keer zal ik echter niet de pen van de secretaris ter hand nemen, maar zal ik 
mij -behoudens goedkeuring van de ALV- nestelen achter de Excel sheets van de 
penningmeester. Zo kan ik dan mijn penningmeestershattrick (Nieuwe Delft, 
Stichting, VVT) vervolledigen. 

Ik hoop jullie allen de komende jaren te mogen begroeten bij één van de activiteiten 
of borrels van de VVT, en natuurlijk aan boord van Trui!

John-Alan Pascoe, aankomend penningmeester VVT
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Aankomend Commissaris Bulletalie

Een aantal weken geleden zat ik met mijn 
OWeeCom-genootjes in mijn GR te knutselen, 
waarbij deze natuurlijk verrijkt werd met een 
ruime hoeveelheid knippen-plakken-lijmen 
gerelateerde rotzooi. Nabesprekend tussen de 
frutsels vroegen Marieke en Roy mij of ik bij de 
VVT zou willen als commissaris Bulletalie. Hier 
had ik zelf eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, 
maar het klonk goed. Ik had zelf al het plan in 
mijn hoofd om meer Trui gerelateerde dingen te 
gaan doen en dit klonk als een gave manier om 
dat te bereiken.

Ik heb inmiddels samen met Marieke een 
Bulletalie in elkaar geklust (de Bulletalie die je 
nu vast hebt om precies te zijn) en koester de 
positieve verwachting dat dit mij alleen ook 
gaat lukken. Daarnaast koester ik de positieve 
verwachting dat ik de komende tijd nog een 
heleboel hopelijk mooie en interessante Bulletalie 
zal gaan maken.

Ook zijn we in november naar het Scheepvaartmuseum geweest. Als Bouwko was 
alleen het prachtige gebouw al de moeite waard, hoewel dit zeer zeker niet het enige 
was wat er te zien was. Hoewel ook dit museum verrijkt is met een interactieve 
kindvriendelijke laag heeft dit gelukkig niet afgedaan aan de gigantische collectie 
mooie scheepsmodellen, prachtige schilderijen en informatieve displays. Eigenlijk heb 
je meer dan één middag nodig om dit alles te zien.

Guus Bening, aankomend Commissaris Bulletalie & Activiteiten
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Spoedreparatie Trui
Dit blaadje wordt gelezen door mensen die het stom vinden als Trui zinkt. Dat is 
echter precies waar dit stukje over gaat. Trui is afgelopen november namelijk soort 
van gezonken. Hoe schrijf je daar dan toch een stukje over? Om met Robin Hood, 
Men in Tights’ prince John, tegen de Sheriff of Rottingham, te spreken: “Maybe if 
you tell me the bad news in a good way, it won’t sound as bad.” Ik denk dat ik dat 
maar moet proberen. Zoals haast alle dingen die je met Trui meemaakt had ook dit 
voorval namelijk veel leuke en avontuurlijke kanten. Hoe vaak sta je nou eenmaal om 
twee uur ‘s nachts nog aan de lier van een scheepshelling te draaien? Maar laat ik eerst 
eens uitleggen hoe het zo gekomen is.

De laatste dag van de visserijdagen bleek Trui lek te zijn. Ondergetekende was aan 
boord van de LE44 en moest ijlings naar de Trui wederkeren om dat lek te zoeken. 
Op dat moment was van het lek echter niks meer te zien. Omdat we het toch 
niet vertrouwden is er aan het eind van dat weekend een dompelpomp aan boord 
gebracht om met wat extra vertrouwen in ons Delftsche bedje te kunnen slapen. 

In de weken daarna stond er af en toe veel water in de boot, maar de pomp 
functioneerde en op de momenten dat er naar het lek gezocht werd, vertoonde het 
zich niet. Op woensdag 14 november werd Emiel gebeld door Meindert de Boer 
met de mededeling dat de boot erg lek was en dat de pomp niet gefunctioneerd had. 
Emiel en ik hadden die middag, in de week na de tentamens, gelukkig tijd om er 
direct heen te gaan. 

We hebben toen alles uit het vooronder getrokken, alle bakskisten afgegoten, en de 
giek buitenboord geduwd. Dit met het idee om zo de kimnaden vrij van het water in 
het vooronder van Trui te krijgen zodat een lek beter opvalt. Het heeft echter nog een 
effect: naden worden open getrokken. Zo kwam het dat na een paar uur vruchteloos 
zoeken toch een fors lek gevonden werd in de bakboordkimnaad. Het lek zat achter 
en tussen twee inhouten waardoor het onmogelijk bleek om met een aanzetstaal en 
een schroevendraaier als een soort van Chinese eetstokjes iets in dat lek te krijgen 
van binnenuit. We hebben een composiet van tixophalt en vlas, een passend gemaakt 
houten blokje en diverse andere stopmiddelen geprobeerd, maar niks konden we 
duurzaam op zijn plek krijgen. Daarop hebben we de conclusie getrokken dat we 
zo snel mogelijk de helling op moesten, de rondslingerende slangen van de pomp 
afgehaald (met het idee dat die dan wel aan zou slaan) en zijn we, om twee uur ‘s 
nachts, weer naar Delft gegaan. 
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De donderdag daarop is geregeld dat Trui de volgende dag de helling op zou kunnen 
in het Zuiderzeemuseum. De heren van het museum zouden de boot met de kop 
op de helling leggen zodat wij alleen nog maar zaterdag dom aan de lier moesten 
draaien. Het liep allemaal wat anders. Die vrijdagochtend troffen de mensen van 
het museum de boot vol water aan. Het water stond net niet over de bun maar het 
scheelde weinig. Waarschijnlijk lag de kop van Trui al op de bodem op dat moment. 
Ze hebben er drie pompen ingehangen en de boot op de helling weten te krijgen. 
Daar was al snel duidelijk wat het probleem was. Over een lengte van ongeveer 30 
centimeter hing er een stuk blik los en het gebruikelijke breeuwsel daarachter was 
afwezig. 

De motor had onder water gestaan 
dus dat ging ook een flinke klus 
worden. Zaterdag gingen we 
aan de slag. Jasper breeuwde de 
naad en Diede, Emiel en Jalle 
kwamen erachter dat je, om een 
ondergelopen motor te fixen, een 
goed gevulde portemonnee nodig 
hebt. Niet zozeer met briefjes 
van vijftig, want daarvoor kun je 
‘gezonken botenkorting’ regelen, 
als wel met stuivers en dubbeltjes. 
Die heb je namelijk nodig om 
op de pinnetjes van de kleppen 
te duwen zodat die open blijven staan en er geen compressie opgebouwd wordt. 
Daardoor kan de omhoogkomende zuiger eventueel water in de cilinder naar buiten 
werken. Het niet-functionerende relais van de startmotor kun je dan bypassen met 
een steeksleutel zodat je elektrisch de motor rond kunt draaien in plaats van met de 
hand. Het geeft wat vuurwerk maar het scheelt toch.

De startmotor mocht mee naar Delft voor een opknapbeurt en de daaropvolgende 
dinsdag stond het voltallige stichtingsbestuur minus Eduard, die keihard aan de 
stage moest, klaar om de laatste hand te leggen aan de motor en de boot weer te 
water te laten. Helling af ging van een leien dakje waarna de boot aan het lokale 
remmingswerk geknoopt werd en de hoos gepeild werd. Op het moment dat Diede 
achterop een vreugdedansje deed op de beat van een werkende motor klonk er vanuit 
het vooronder gescheld. Helaas: de boot was nog net zo lek als eerst, maar nu 30 cm 
verder naar voren. Conclusie: we moesten de helling maar weer op. 

Johan zet een nieuw stuk blik op de zojuist 
gebreeuwde kimnaad
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Op dat moment was het tien over zes ‘s avonds en iedereen die wat te vertellen had 
over de helling was zojuist naar huis gegaan. Dan moeten we het zelf maar doen. 
Andries van het museum werd telefonisch nog even om raad gevraagd en we gingen 
- na de pizza van Giorgio - aan het werk. Toen Gerard, die woont op het aakje dat in 
het Markerhaventje ligt, even langs kwam om te kijken bleek enige ervaring toch wel 
handig. Het was toch echt handiger om de staalkabel die we met veel zorg over acht 
schijven ingeschoren hadden, het eerste stuk niet ingeschoren (enkel) te gebruiken, 
aangezien het gewicht van Trui dan slechts gedeeltelijk op de helling ligt dus relatief 
licht is. Toen de staalkabel weer uitgeschoren was ontdekten we dat de slee onder de 
kielbalk, waarop de botter vijf dagen had gestaan, niet meer goed op zijn plek zat. 
De slee is een houten balk van 12 meter lang, die 90 centimeter onder water op een 
paar centimeter nauwkeurig op zijn plaats geprutst moet worden. Toen dat gelukt 
was bleek dat het ook kunst vergt om de boot recht voor het hellingbed te krijgen. 
Dit alles leverde de nodige frustraties op. Je hebt namelijk geen idee wat iemand die 
met een pikhaak onder water zit te rommelen om de slee op de juiste plek te duwen 
precies doet, het is laat, iedereen heeft er niet heel veel zin meer in en het schiet voor 
geen meter op. Toen er beweging in de boot kwam sloeg de stemming weer positief 
om en niet veel later stonden we aan de lier te draaien en grapjes te maken over 
ontgroeningsrituelen bij stichtingen. En dat om één uur ‘s nachts!.. (Daarna hadden 
we nog autopech (geen dimlicht) maar met een degelijke beunoplossing (groot licht-
verstralers = dimlicht) konden we toch naar Delft waar we uiteindelijk rond een uur 
of vier ‘s nachts in bed konden kruipen.)

De donderdag daarop bleek de naad veel te breed en te weinig toelopend om op een 
fatsoenlijke manier te kunnen breeuwen, maar Wim wist raad. Je moet er een flink 
stuk natuurtouw inslaan. Daarop kun je dan je vlas aanslaan. Dat bleek te werken en 
die zaterdag bleef de boot dan ook bijna probleemloos drijven. 
Met het terugvaren naar Rotterdam kreeg dit verhaal zijn volgende staartje voor de 
spoorbrug in Gouda. De motor vertikte het te starten. Alle draadjes zaten goed, dus 
daar lag het niet aan. Gelukkig kun je niet alleen het relais, maar ook de startknop 
bypassen met een steeksleutel, dus bij de volgende brugdraaiing konden we alsnog 
doorvaren.  

Inmiddels werkt het allemaal weer, maar onder andere het elektrisch systeem heeft 
nog wel veel aandacht nodig met het winteronderhoud. Door het hele gebeuren is 
wel het vervangen van de iroko gangen in een stroomversnelling terecht gekomen. 
Dat staat nu voor komende zomer op de planning, maar daarover later meer.

Johan, aankomend kluscom
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Voorschipsrestauratie
Het zit er al een paar jaar aan te komen, maar na een paar ernstige lekken gaat het 
komende zomer dan eindelijk gebeuren: het voorschip van Trui gaat grondig onder 
handen worden genomen. De alom gevreesde iroko gangen worden eruit gehaald en 
vervangen voor een set fatsoenlijke eikenhouten gangen.

Komende zomervakantie gaat in het teken staan van een grootscheepse restauratie. 
We gaan van 27 juli tot 17 augustus de helling op om het voorschip onder handen 
te nemen. Dit betekent helaas dat er minder zomerzeilweken zullen zijn, dus pak je 
kans en reserveer er snel een. Wel geeft het de mogelijkheid te helpen bij een gave 
restauratie. We zullen gedurende deze drie weken, met eventueel een week uitloop, 
het voorschip restaureren met hulp van onze welbekende scheepstimmerman Wim 
Mendelts. In deze periode zullen we de vier iroko gangen aan bakboord vervangen 
voor eiken gangen. Daarnaast gaat het buitenste bakboord vlakdeel naast de iroko 
gangen ook vervangen worden. Al deze stukken hout zijn aan de randen dermate gaar 
dat er de afgelopen jaren een aantal lekken zijn ontstaan, waardoor we een paar keer 
de helling op moesten om het te fixen. De restauratie wordt natuurlijk uitgevoerd 
met traditionele technieken, zoals het krombranden van de gangen. We zullen met 
een ploeg van ongeveer vijf man aan het project werken. 

Wanneer we de gangen verwijderen is het 
goed mogelijk dat een aantal inhouten een 
paar rotte geheimpjes prijsgeven. Mocht dit 
het geval zijn dan zullen ook deze inhouten 
vervangen worden. Ondanks dat we de 
exacte helling nog moeten bepalen is er een 
goede kans dat dit het Zuiderzeemuseum 
wordt. Doordat het een langshelling is, is de 
zijkant van de boot makkelijk te bereiken. 
Daarnaast heeft het museum er een mooie 
attractie bij. 

Mocht je meer informatie willen over het 
project: binnenkort zal er een blog worden bijgehouden op de website over de 
voortgang, daarnaast kun je altijd contact opnemen met iemand van de Stichting. Als 
je wilt helpen bij het project, laat het ook vooral weten, want alle hulp is welkom.

Eduard van Iersel, Kluscom 

Trui op de helling in het 
Zuiderzeemuseum
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Eerstejaarsweekend 2012
Het weekend van 12 tot 14 oktober was 
de tweede keer dit jaar dat Trui bezet was 
door vooral eerstejaars. Het waren niet zo 
veel sjaars als bij de keer daarvoor (KMT), 
maar we zaten toch met een fatsoenlijk 
aantal op de boot. Dit kwam door het 
eerstejaarsweekend, een weekend varen 
met de botter georganiseerd voor en door 
eerstejaars. De bottercommissie die dit 
regelde bestond uit Bart, Martin, Thomas, 
mijzelf en natuurlijk onze begeleiders 
Hidde en Leo. Wij moesten zorgen voor 
inschrijvingen, dingen te doen aan boord en 
eten. Naast de commissie gingen Miranda, 
Jeroen en Meysa mee en schipper Marie-
Louise. Ik denk dat ik namens ons allemaal 
spreek dat we uitkeken naar het weekendje zeilen op Trui, maar wie doet dat nou 
niet?

Veel zin
Op 12 oktober was het dan eindelijk zover, het was weekend en we gingen eindelijk 
zeilen. Zelfs de regen die begon toen ik de campus verliet mocht de pret niet 
drukken. Sterker nog, om het warm te houden hadden we een kachel meegekregen, 
die we overigens wel de hele reis van de Bolk naar Trui met ons moesten meeslepen. 
Gelukkig waren we er dan uiteindelijk en zochten meteen na het eten een kroeg om 
van het weekend te genieten.

Veel regen
Het weer werd er helaas niet beter op. Daarom zijn we zaterdag maar tot Medemblik 
gevaren en zondag weer terug. Tijdens en tussen het varen hebben we wel veel lol 
gemaakt. Bij de kachel hebben we verhalen verteld, onzininterviews geïmproviseerd 
en erwtensoep gegeten. Buiten hebben we over boeien gegleden, door de regen 
gelopen en kroegjes bezocht. Terug in Enkhuizen zijn we ook nog naar het 
Zuiderzeemuseum geweest, waar een ouderwetse mevrouw als een schooljufvrouw 
vertelde hoe het er vroeger aan toe ging, en waar nog steeds milieuvervuilende 
machines draaien puur om te laten zien hoe dat vroeger gebeurde.

De bottersjaarscommissie
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Veel stickers
Een van de georganiseerde activiteiten was het spel Weerwolven van Wakkerdam. 
Bij dit spel hebben alle spelers een bepaalde rol. De weerwolven proberen de burgers 
op te eten zonder ontdekt te worden, terwijl de burgers de weerwolven proberen te 
vinden om te lynchen. De weerwolven van Trui echter hadden het moeilijker, omdat 
ze een sticker op degene moesten plakken die ze wilden vermoorden. Dit was erg 
grappig, en uiteindelijk kwam het er op neer dat iedereen maar gewoon stickers op 
iedereen aan het plakken was.

Veel papiertjes
Op zondagavond was het helaas al weer tijd om naar huis te gaan, maar gelukkig 
konden we de tijd in de trein leuk besteden. Voor de mensen die in de trein zaten 
leek het misschien een worstelwedstrijd met gekleurde papiertjes, voor ons was het 
3D-twister in de trein, waarbij je je hand/voet op iets moest leggen wat de kleur had 
die je nodig had. Dit kon een meegebracht en opgehangen papiertje zijn, maar ook 
het plafond van de trein, of een T-shirt van iemand anders. Een mooie afsluiter voor 
een top weekend op Trui!

Ivo van Kreveld

3D-twister in de trein
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Visserijdagen 2012 

Bemanning: Marie-Louise, Wouter Kreiken, Martijn, Chris, Jelle (vanaf Woensdag)

Zoals gewoonlijk worden de Visserijdagen, Strontrace en Beurtveer, gehouden te 
Workum, ingeluid met braderieachtige feestelijkheden. Dit jaar was er iets speciaals: 
Vissen met de jeugd. Deze activiteit bestond uit het meenemen van jeugdigen vanaf 
12 jaar op een klein vistochtje op het IJsselmeer. De deelnemende boten waren wij en 
de EB58. Zo vertrokken we uit Workum met een stuk of 5 kinderen, 2 geïntresseerde 
grote kinderen van in de 20 (schatting), de organisator van het geheel, een 
cameraploeg van Omrop Fryslân en de zich nog steeds kind voelende bemanning, 
(on)dank(s)(zij) het relatief grote aantal burgers aan boord. Wij maakten vanuit het 
soal met de kuil een trekje in zuidwestelijke richting en een trek terug.Vervolgens 
gingen we met de voor zo’n kort stukje niet geringe buit weer terug naar de haven. 
Aldaar werd de gevangen spiering met groot genoegen verorberd door de deelnemers. 
Dit tochtje was gelijk een goed moment om de wat weggezakte vaardigheden met de 

kuil weer wat nieuw leven 
in te blazen. Het was een 
bijzonder begin en wat 
mij betreft voor herhaling 
vatbaar.
De start was zoals 
gewoonlijk op maandag. 
Er was goed nieuws en 
slecht nieuws. Het goede 
nieuws was dat de wind 
voor de verandering niet 
uit het zuidwesten kwam, 
maar uit een bezeilde 
start mogelijk makende 
richting. Het slechte 

nieuws was dat de windkracht niet boven de 2 Beaufort uit kwam. De combinatie 
van het goede en slechte nieuws maakte jagen en bomen alsnog noodzakelijk. Een 
extra positief effect hiervan was dat de slecht-weer-kleding vooralsnog in de tas 
kon blijven. Sterker: een T-shirt aangevuld met noeste arbeid bleek tijdens de start 
genoeg. De start zelf was zoals gewoonlijk een grote chaos met boten en bootjes, 
waarin Trui en de LE 44 gebroederlijk naast elkaar vast zaten in de uitgang van de 
havenkom. Het is echter zoals een kurk in een waterraket: Op een gegeven moment 

De start vanaf Workum
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wordt de druk te hoog en komt alles in beweging. En weg waren we.
We besloten de trek van zondag nog eens te herhalen, maar dan langer. Dit bleek 
een goede zet. De kuil was wederom goed gevuld met spiering en bovendien met 
weinig bijvangst. Met de vangst en de kuil weer aan boord ging de tocht richting 
Hindeloopen. Dit had twee redenen: Ten eerste was Hindeloopen makkelijk 
invaren en met de voorspelde wind ook makkelijk uitvaren. Ten tweede leek de 
haven van Hindeloopen een goede afzetmarkt voor gefrituurde spiering. Beide 
veronderstellingen bleken te kloppen. Bij het binnenvaren werd echter wel 
duidelijk dat sommige vissers hun want erg dicht bij de geul uitzetten. Een netje 
stond zo dichtbij, dat het door ons ongelukkigerwijs werd geherpositioneerd in 
de havenmonding. Deze nieuwe locatie bleek niet geheel tot tevredenheid van de 
eigenaar van het net, aangezien een roeibootje schielijk vertrok om het netje weer op 
de juiste plaats te zetten. Na 
een goede avond frituren en 
spiering verkopen ging de 
tocht richting de kuil van 
Gaast om onze netten daar 
uit te zetten. De tocht werd 
jammergenoeg gehinderd 
door de opgekomen mist. 
Dit bleek zowel voor mens 
en dier lastig aangezien er 
op de tocht naar Gaast een 
klein half kaal vogeltje na 3 
verwoede pogingen op de 
boot landde. Dit vogeltje 
heeft een tijdje meegereisd, 
maar het besloot uiteindelijk toch weer op pad te gaan. Het lot van dit vliegend 
schepsel is tot op heden in het ongewis. Ondanks de mist was de navigatie relatief 
makkelijk,omdat we de tonnenlijn konden volgen. Het net werd uitgezet zodra het 
diep werd en vanaf daar volgde er een trek richting de afsluitdijk en terug. Deze trek 
was minder succesvol dan die van de vorige dag en bevatte vooral klonten klei en een 
sporadische spiering. Voor het begin van de trek hadden we de WON 119 al zien 
liggen en deze bleek nog op dezelfde plek te liggen in de buurt van de netjes, dus 
besloten we de boot eraan vast te knopen. De avond werd wederom erg gezellig.

De volgende ochtend (woensdag) de netten eruit en op weg naar de afslag. Op dat 
moment waren we nog erg blij met de (voor ons) aanzienlijke hoeveelheid bot. Op 
de afslag bleek echter dat zo ongeveer iedereen bot had gevangen (geen woordgrap), 

Het vogeltje aan boord
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waardoor de botprijzen kelderden. Snoekbaars was wel schaars en ging voor 
woekerprijzen weg.

Na de afslag gingen we met een extra bemanningslid in de vorm van Jelle weer 
op vissenjacht. Na de grote hoeveelheid waardeloze bot bij Gaast besloten we ons 
geluk te beproeven in de buurt van Stavoren. Op die manier konden we de trek 
van zondag en maandag ongeveer herhalen en het verleden had al eens uitgewezen 
dat er bij Stavoren een aanzienlijke kans op vis was. Het was een goed teken dat 
er ook andere netten stonden. De volgende ochtend bleken onze verwachtingen 
enigszins bewaarheid. Er zat een redelijke hoeveelheid baars in het net. De rest 
van de donderdag bestond uit het maken van een trek heen en terug richting het 
vogeleiland, het ontwijken van eikenhoutmagneten en het opnieuw uitzetten van het 
net. In de loop van de dag trok de wind nog eens extra aan, waardoor de aanleg in de 
haven van Sttavoren vrij spectaculair was. Bij deze aanleg was ook gebruik gemaakt 
van de kleine dreg en dat hebben we geweten. Het geval zat naderhand zo vast dat 
er 3 man en een 3de hand nodig waren om het anker weer aan boord  te krijgen. We 
waren even bang dat we een vergeten onderzeeër uit WOII naar boven aan het halen 
waren. Dit bleek gelukkig niet het geval.

Toen was de laatste dag alweer aangebroken en was het weer tijd om voor het laatst 
die week richting Workum te gaan. Hier waren we getuige van een bijzondere 
gebeurtenis: de wind was zo vriendelijk geweest om naar het noordoosten te draaien, 
hetgeen betekende dat ook de terugweg gejaagd moest worden. De totstandkoming 
van deze activiteit werd ook nog bemoeilijkt, omdat er een stootwil(niet)  in de vorm 
van een witte lemsteraak aan de steiger was gaan liggen, precies op de plek waar 
iedereen zijn jaagploeg aan wal zette. Voor zover bekend is het schip met de schrik 
vrij gekomen. De paar kilometer jagen richting de kom bleek zo voorbij, waarna we 
onszelf met een voldaan gevoel op het voordek nestelden. De visserijdagen zaten er 
weer op. Op zaterdag hadden we natuurlijk nog wel de afslag en de prijsuitreiking  
om daarna huiswaarts te keren en een restje van de vangst te verdelen. Het was een 
mooie week.

Chris Booij
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Vrienden van Trui op zoek naar hun roots
Op 10 november koos een delegatie van de vrienden van Trui het ruime sop en 
landden aan op het 
Kattenburgerplein 
in Amsterdam. 
Hier in een 
imposant gebouw 
is het scheepvaart-
museum gevestigd.

Al snel werd 
aangemonsterd 
op een zeereis. 
Na eerst even 
de spieren 
los te hebben 
gemaakt met een 
roeioefening kwam 
men terecht in een 
virtuele reis met 
ijsschotsen, zeerovers, kanongeweld en zware stormen.  Hierna kwam er ook nog 
een illusie van een zinkend schip, waarna we weer veilig op de kade in Amsterdam 
aankwamen. Direct door naar de replica van het VOC schip de Amsterdam, wat 
een mooi beeld gaf van de reizen van eeuwen terug. Dit schip, dat Trui makkelijk in 
zijn laadruimte kon bergen, dwong respect af. Vervolgens werd ingang Oost gekozen 
om een rondgang langs boegbeelden, zeemansschilderijen, navigatieapparatuur en 
schaalmodellen van verschillende schepen te bewonderen. 

Ingang West bracht ons in de gouden eeuw, de lange zeereizen naar de West en de 
walvisvaart. De gehele tocht was mooi en afwisselend, veelal digitaal en virtueel 
ondersteund. Uiteindelijk dwong de museumspeaker de vrienden het gebouw uit om 
de reis huiswaarts aan te vangen. Er kan worden teruggekeken op een afwisselende 
reis.

Jan van der Tuin

Delegatie van de VVT voor het Scheepvaartmuseum



20

Uit het logboek van Trui
20-10-2010: Op naar de Visserijdagen!
Bemanning: Marie-Louise, Hidde, Emiel, Johan, Diede, Eduard, Wouter, Astrid, 
Marjolein

Gisteravond hebben we dit weekend geopend met een heerlijke picknick op station 
Sloterdijk. Omdat we met alleen de dames aan boord waren, hadden we een goede 
gelegenheid om een vrouwvriendelijker gedicht te maken voor op het deurtje:

De bootsman vloekt
De boot kiest zijn koers
Wapperende haren
Knipperende ogen
Een lieve lach
De boot ligt weer recht

Bovendien hebben we het vooronder gepimpt. Toen we ons wafelrecept aan het 
uitproberen waren, wat erg goed was, druppelde ook de rest van de bemanning 
binnen.

Vanochtend zijn we met mooi weer vanuit Enkhuizen richting Workum vertrokken, 
waar we eind van de middag aankwamen. Om te oefenen met vissen hebben we de 
niet-rechtop-drijvende-badeendjes uit de bun geprobeerd te vissen.

Nu liggen we samen met heel veel andere hele mooie vissersbootjes in de haven, wat 
er echt geweldig uitziet. Kacheltje aan en weer wafels bakken.

Top dagje gehad en wil zeker ooit nog de visserijdagen meevaren!

Veel plezier voor wie dat deze week mag!

Marjolein
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Bij de olielamp: Arno Pronk
In dit hoekje interviewt Marie-Louise botteraars die veel voor Trui doen 
of hebben gedaan. Voor deze keer is zij, met olielampje, op bezoek 
gegaan bij Arno Pronk, oud schipper. Hij woont aan het buiten IJ, waar 
hij zo af en toe Trui voorbij kan zien varen.

Heb je mijn vorige stukje in de Bulletalie gelezen?
“Eigenlijk nog niet, ik lees de Bulletalie niet meer zo veel als vroeger.” Maar Arno is 
wel de grondlegger van de Bulletalie zoals we hem nu kennen. “We hadden een soort 
van nieuwsbrief maar wilden een blaadje maken. Hiervoor hadden we een goede 
naam nodig. We vonden de Bulletalie een naam die iets goeds had, als een soort 
bindend element of veiligheidsstrop voor de vereniging. Toen Walter ermee aan de 
slag ging is het echt gaan lopen.”

Hoe ben je bij de botter betrokken geraakt?
Na een jaar HTS wilde Arno toch iets anders en kwam in ’89 naar Delft toe. Thuis 
bestudeerde Arno nauwkeurig het boekje van de introductie, waarin hij de Botter 
tegenkwam. “Ik voer daarvoor ook al veel op tjotters. Toen ik in dat boekje de botter 
zag, dacht ik: SUPER! Zo ben ik lid geworden bij de Bolk.”

Hoe ben je schipper geworden?
“Ik had de ambitie om schipper te worden en ben daarom heel veel gaan varen. Er 
was nog niet een echte opleiding tot schipper. Een benoeming tot schipper was dan 
ook meer uit nood geboren als er te weinig schippers waren. Aan boord zorgde ik dat 
op tijd bij het juiste touwtje stond of aan het roer. In ’91 ben ik schipper geworden.” 

Wat vind je zo leuk aan varen op Trui?
“De combinatie van techniek, organisatie, natuur, maar ook zeker dingen uitvreten. 
Je moet wel een beetje een bord voor je kop hebben. Daarnaast straalt de botter ook 
een bepaalde stoerheid uit. Het is heel rauw. Daar was ik afgelopen zomer ook weer 
van onder de indruk.”

Wat was jou mooiste moment met Trui?
“We waren met een zomervakantie in het uiterste puntje van de Dollard. Met laag 
water is daar veel modder. Daar hebben we de boot geparkeerd en zijn we in die 
modder gaan zwemmen. We glommen door de modder. Het mooiste was toen de 
vloed op kwam. Er was dan een soort golf van schuim door het vieze water. Met die 
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golf kwam een roeibootje mee. Dat was echt een geweldig gezicht!”

Had je ook minder leuke momenten met Trui?
Helaas ging niet altijd alles goed. Als schipper moet je soms de boot varen, ook op 
mindere momenten. “De boot lag in Lauwersoog en moest weer deze kant op. We 
waren met z’n drieën aan boord. Het weer was gelukkig rustig. We zijn ’s nachts 
met hoogwater gaan varen, op de motor, en dachten overal wel overheen te kunnen. 
Opeens, met hoogwater, liepen we vast. Met de pikhaak voelde ik aan een kant een 
behoorlijk gat, maar we kregen de boot niet meer los. Met afgaand water kwamen we 
behoorlijk scheef te liggen. We hebben toen alle stootwillen onder te kont geknoopt 
om drijfvermogen te creëren. Van zand en plastic hebben we een dijkje op het 
achterdek gemaakt. Met het opkomende water hebben met twee soms drie emmers 
gehoosd om het water dat via de droge naden naar binnen kwam bij te houden. 
Uiteindelijk zijn we wel weer los gekomen, maar dit was wel heftig. We hebben ’s 
nachts niet kunnen slapen om de voorbereidingen te treffen en van de angst dat het 
mis gaat.”

Zijn er dingen die je graag had willen doen met Trui?
Ook al heeft Arno veel gevaren met Trui, en neemt hij af en toe de boot nog eens 
mee, er blijven  dingen die hij nog graag zou willen doen. “Ik heb gehoord dat Noord 
Duitsland erg mooi is, daar wil ik nog wel eens naar toe. Of door het Kanaal varen 
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met Trui, maar dat lijkt me niet heel verstandig. De lange golfslag kan het moeilijk 
maken om goed koers te houden.” Toen Arno hoorde dat we tegenwoordig veel met 
Trui kuilen, gingen zijn ogen helemaal glimmen. “Dat lijkt me een mooie manier van 
vissen. Ik weet nog dat het met de netten en het bijbootje hard werken was. Maar 
kuilen zou ik graag een keer doen!” 

Voeren jullie toen net zo veel als nu?
In die tijd is er veel aan onderhoud gedaan om het schip te restaureren en was het 
niet alleen maar varen. Arno weet te vertellen dat in de jaren ‘80 het achterschip in 
Ditzum gerestaureerd is. “Die hebben dat niet helemaal mooi gedaan, sindsdien heeft 
de Botter een afhangende kont.” In ’91 werd de bun vervangen op de werf bij Wim. 
En drie jaar later zijn er weer stukken van het achterschip gerestaureerd waarbij de 
schroef lager is gezet.

Naast het onderhoud werd ook gevaren. “In het begin voeren we niet alle weekenden, 
doordat er maar een klein clubje actieve botteraars waren. In ’91, toen we voor 
het eerst Trui naar de OWee hadden gehaald, waren er veel enthousiaste botteraars 
bijgekomen in één keer. Daarmee kregen we ook meer schippers. Toen we met vijf 
schippers waren voeren we ook ieder weekend. Om te motiveren bij het onderhoud 
en meer weekenden te hebben voor het varen hebben we ingesteld dat alle weekenden 
voor 1 mei gratis waren. Hierdoor gingen we nog meer varen.” 

Wat is jou gouden tip aan botteraars?
Als eerste tip heeft Arno: “Lekker blijven varen, het schip is nu af.” Maar als Arno 
hoort dat Trui kort geleden op de helling moest om het zinken tegen te gaan komt 
de echte tip: “Harder breeuwen, dat heb ik bij de Rexona geleerd. Je moet keihard 
meppen.”

Komt er een volgend interview?
Dit is voorlopig het laatste interview voor deze rubriek. Ik heb erg genoten van alle 
verhalen die ik heb gehoord. Ik zou het leuk vinden als iemand mijn dwaaltocht bij 
botteraars voort wil zetten. Als iemand het stokje van mij over wil nemen, hoor ik het 
graag. Ik ga met alle plezier nog een keer mee. Arno heeft al een idee wie de volgende 
geïnterviewde kan zijn. “Als je toch nog iemand gaat interviewen, dan mag je Michiel 
Meijers vragen.” 

Marie-Louise
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Algemene Informatie
Stichting tot Behoud van de 
BU130
Trui is een 13,44 meter lange eikenhouten visbotter uit 
1875. Het schip wordt in de vaart gehouden door de 
Stichting tot het behoud van de BU130. De doelstelling 
van deze stichting is om het schip, in een authentieke 
staat, te behouden voor de toekomst. Deze doelstelling 
wordt verwezenlijkt door het schip te verhuren. Dankzij 
de opbrengsten van deze verhuur en met geld uit 
fondsen, giften en sponsoring kunnen we het schip 
onderhouden. 

Het varen
Van begin maart tot 1 mei:
- Weekenden of weken voor de mensen die 
 meeklussen of op andere wijze meehelpen. Om  
 het jaar is Trui in die periode niet op het   
 IJsselmeer te vinden, maar bijvoorbeeld in   
 Zeeland. Het accent ligt in deze periode op de  
 opleiding van maten en schippers.
Van 1 mei tot begin oktober:
-  Elk weekend wordt er gevaren met groepen die  
 de boot inclusief schipper en maat huren.
- Gedurende de zomervakantie wordt het schip   
 voor volledige weken verhuurd.
Van begin oktober tot begin december:
- Tijdens de stichtingsweekenden, bij tempera  
 turen lager dan 10 graden, varen alleen   
 nog de echte mannen en vrouwen en is Trui   
 vaak helemaal alleen op het IJsselmeer. Het   
 accent ligt hier op een loeiende kachel, truien   
 en  warme chocolade melk met slagroom.

Contact
Stichting tot behoud van de BU130

adres:  Coenderstraat 1
  2613 SM Delft
email:       info@bu130.nl
website:       www.bu130.nl

giro:  3030194
KvK :  S 145242

Bestuur

Voorzitter:
 Emiel Klifman 06-27486063
Aankomend voorzitter:
 Marieke v/d Tuin 06-31051029

Secretaris:
 Diede Ridder 06-22881595

Penningmeester:
 Wouter Verbeek 06-50964543

Commisaris Onderhoud:
 Eduard van Iersel  06-49850145
Aankomend commissaris Onderhoud
 Johan Zielman 06-22597588
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De opleiding
Om met het schip te kunnen varen zijn altijd minimaal een schipper en een maat nodig. 
Omdat een schipper over een grote hoeveelheid kennis en ervaring dient te beschikken, is het 
opleiden van schippers en maten zeer belangrijk voor het voortbestaan van Trui. Het huidige 
opleidingssysteem Dogma II kent drie klassen: Starter, Maat In Opleiding (MIO) en Schipper 
In Opleiding (SIO), waarbij in elke klasse de kennis en vaardigheid toeneemt, om maat of 
schipper te worden op Trui.

Het onderhoud
Ieder jaar ligt Trui ‘s winters in de Oude Haven in Rotterdam en begin februari ligt de botter 
een week lang op de helling van Koningspoort aan de Oude Haven. Van half december tot 
eind februari zijn er klusweekenden in Delft op De Bolk of aan boord in Rotterdam. In de 
kerstvakantie onderhouden we op De Bolk al het losse houtwerk. Ook repareren en tanen we 
dan de zeilen. Door zoveel mogelijk van dit onderhoud zelf te doen blijft ook op dit gebied 
kennis en kunde bewaard.

De Huurprijzen

Activiteit Studentenprijs

1 dag €210
Weekend (2 dagen) €350
3 dagen €425
4 dagen €500
5 dagen €575
6 dagen €650
Week (7 dagen) €725
Inschrijfweekend (*) €12,50
Bikkelweekend (*) €7,50
SIO’s (*) €5,00

(*) per persoon per dag

Om voor de studentenprijs in aanmerking te komen, moet de meerderheid van de 
bemanning, exclusief schipper en maat, uit studenten/scholieren bestaan.

Geen student meer? Vraag dan de prijs op bij de secretaris van de Stichting.
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Algemene Informatie 
Vereniging Vrienden van 
Trui
De Vereniging Vrienden van Trui (VVT) is een 
vereniging die als hoofdtaak de promotie van de botter 
BU130 heeft en zich een grote betrokkenheid tussen 
haar leden en de botter tot doel stelt. VVT is opgericht 
in maart 2002 en onder haar verantwoordelijkheid 
vallen onder meer: het uitgeven van de Bulletalie, het 
onderhouden van contacten met sponsoren en het 
aanleveren en verkopen van promotiemateriaal. Voor 
vragen of opmerkingen aangaande de vereniging of het 
lidmaatschap kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contributie
Contributie wordt jaarlijks geheven in de maand 
oktober. De contributie bedraagt voor studenten 7,50 
euro en voor niet-studenten 15 euro per kalenderjaar.

Lid worden
Uitsluitend schriftelijk of per e-mail en bij voorkeur met 
een aanmeldingsformulier dat u kan verkrijgen door 
contact op te nemen met de vereniging.

Beëindigen van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of 
per e-mail te geschieden.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen bij voorkeur schriftelijk of per e-mail 
sturen aan VVT.

Contact
Vereniging Vrienden van Trui

adres:  Coenderstraat 1
  2613 SM Delft
email:       vvt@bu130.nl
giro:  9356042
KvK :  27.25.14.40

Bestuur
Voorzitter:
 Roy de Bokx

Ssecretaris
 Martijn Nijënstein

Penningmeester:
 Roy de Bokx

Commisaris Bulletalie en Activiteiten:
 Marieke van der Tuin

Aankomend commisaris Bulletalie en 
Activiteiten:
 Guus Bening
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Opkomend Tij

14-18 januari  Soosklusweek
19-20 januari  Klusweekend: Zeilen repareren & tanen

22 januari  Virtual Skipper activiteit / lezing

26-27 januari  Klusweekend: Krabben
2-3 februari  Klusweekend: Helling voorbereiden
4-10 februari  Hellingweek
16-17 februari  Klusweekend: Afronding
23-24 februari  Klusweekend: Inruimen

28 februari-1 maart Terugvaren van Rotterdam naar Amsterdam
2-3 maart  Klussersbedankweekend
9-10 maart  Klussersbedankweekend
16-17 maart  Klussersbedankweekend
23-24 maart  Klussersbedankweekend
30 maart-1 april  Inschrijf/verhuurweekend
6-7 april  Pieperrace
13-14 april  Inschrijf/verhuurweekend
20-21 april  Inschrijf/verhuurweekend
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