De Bulletalie

Inhoud:
Colofon
Redactioneel
Aankondigingen VVT
De OWee
KMT
Sjaarsweekend
Varen op de LE 44
Aal aan de haal
De Slag
De Beertjes van Hoorn
Helling strip
Jouw boot, mijn boot
Vakantie collage
Onderhoud
Bulletalie digitaal
Algemene Informatie VVT
Algemene Informatie BU130
Telefoonlijst

2

Colofon
2
3
4
6
8
10
12
14
18
20
22
24
22
26
27
28
29
30

De Bulletalie is een uitgave van de
Vereniging Vrienden van Trui en heeft
tot doel geïnteresseerden op de hoogte
te houden van het reilen en zeilen van
Trui. Het blad verschijnt drie tot ver
maal per jaar.
De redactie bestaat uit:
Redactie:
Marie Louise Brantjes
Beschikbaar stellen op de website:
Bas van Ditzhuijzen
Contact redactie:
Coenderstraat 1
2613 SM Delft
bulletalie@bu130.nl
Oplage:
210 exemplaren
Website:
http://www.bu130.nl
Fotografie:
Marie-Louise Brantjes
Hugo Schuitemaker
Joram Schurink
Mariëlle Mulder
John-Alan Pascoe

Redactioneel
Het is alweer tijd voor een nieuwe Bulletalie, eigenlijk een tijdje geleden al. De boot ligt
al weer een tijdje in Rotterdam en is al bijna af. Hier in huisch waart in de weekenden de
welbekende lijnolielucht weer rond. Jammer genoeg hebben ze al genoeg sokken om het op de
boot te wrijven, nu moet ik een ander goed doel vinden voor al mijn versleten bottersokken.
Terwijl we het vuil weer van de boot krabben kunnen we weer terug kijken op een mooi
vaarseizoen. Na de vakantieweken zijn er natuurlijk nog een hoop leuke weekenden en weken
geweest met de boot zoals de KMT, de visserijdagen en natuurlijk zijn er weer mensen die de
slag in de rondte hebben getrotseerd, wat niks was in vergelijking met een echte Volendamse
barfight!
Daarnaast kunnen we ook weer uitkijken op het nieuwe vaarseizoen, met als goed voornemen
meer varen en de nieuwe kachel hard stoken. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien aan
boord van Trui.
Marie-Louise

Wie wil ons nu nog?!?
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Aankondigingen VVT
Jaarvergadering
Bij deze willen we iedereen van harte uitnodigen voor de VVT Jaarvergadering 2009, welke
zal worden gehouden op zaterdag 4 april aanstaande om 16:00 uur in de societeit de Bolk
in Delft. Om ook de oudere leden tegemoet te komen hebben we dit jaar de vergadering op
een zaterdag geplanned zodat niet al te vroeg naar huis en haard moet worden teruggekeerd.
In de vergadering zal onder andere het niewue vaarseizoen worden geopend. De agenda zal
nog via de e-mail bekend worden gemaakt.
De botterborrel van donderdag 9 april verschuift dus naar 4 april aansluitend aan de vergadering.
Wij hopen iedereen hier te verwelkomen.

Oproep Lustrum
De oplettende botteraar heeft kunnen constateren dat Trui inmiddels de respecterende leeftijd
van 134 heeft mogen bereiken. Combineer dit met een beetje toekomstvisie en enig basisschool rekenen, dan valt te concluderen dat volgend jaar er weer een lustrum te verwachten
valt.
Voor de organisatie zijn wij opzoek naar mensen die hier enthousiast mee aan de slag willen. Tevens gaan we weer met een lustrumboek aan de slag die we natuurlijk gaan vullen met
anekdotes, aparte foto’s en speciale gebeurtenissen rondom onze oude schuit. We staan ook
open voor ideeën voor een logo, activiteiten of tips voor een locatie. Mail, schrijf of stuur
alles naar ons op, via het volgende e-mail adres of het postadres in de colofon.
135jaar@bu130.nl
Alvast bedankt!
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Cursus Steken en Splitsen deel 2
Het eerste deel knopen en splitsen was reeds een succes. Zo werd de achtergrond van de paalsteek behandeld, het mysterie van het uitwaterend splitsen eindelijk opgehelderd en werden
een aantal praktische knopen, toegespits op de botter, met zijn allen geoeffend.
Het tweede deel van de cursus zal dieper ingegaan worden op het netten boeten, en het verstellen van de zeilen en zeilogen. Voor deze instructieavond zijn we met zijn allen uitgenodigd
om naar Medemblik te komen. We gaan proberen dit te combineren met de aanwezigheid van
Trui, waarbij er ook wat mensen met de auto/trein vanuit Delft zullen komen. Na de cursus
kunnen we dan met zijn allen het dorp in een voorzichtig biertje drinken.
De precieze datum is nog niet bekend, maar we willen bij deze inventariseren met hoeveel
mensen we rekening moeten houden zodat we vervoer en overnachting kunnen regelen. Meld
je dus even aan via vvt@bu130.nl.

KNRM Lezing
Met al onze ervaring en het opleidingssysteem in onze zak beginnen we al vroeg in het jaar
met zeilen, en schrikken we ook niet terug voor dikke wind of flinke golfslag. Omdat dit
allemaal aardig gecontroleerd gaat is het verleidelijk om sommige risico’s te onderschatten, of
dingen over het hoofd te zien. De mensen die hier natuurlijk het meeste mee te maken krijgen
zijn onze helden van de KNRM, en zij komen een lezing verzorgen over de aandachtspunten
en mogelijke gevaren van varen met koud of slecht weer.
De lezing zal plaatsvinden in de societeit De Bolk in Delft op dinsdag 24 maart om 20.00
uur. Er is geen maximum aan het aantal aanwezigen, maar het zou toch prettig zijn als je je
via de mail aanmeld zodat wij een inschatting hebben hoeveel mensen er komen. Er zijn in
principe geen kosten verbonden aan de lezing, maar we gaan wel met de pet rond voor een
donatie aan de KNRM.
Tot dan!
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De OWee.
Het is alweer een tijdje geleden maar natuurlijk heeft Trui zich op de OWee ook weer van zijn
beste kant laten zien. Dit jaar hebben we met de VVT daar ook hard aan meegeholpen door
leuke activiteiten te verzinnen. Bij deze een kort verslag van wat er zoal gebeurde om en rond
de boot.
Maandag
Maandag was de eerste dag van de OWee waarbij ik en Joram op
de infomarkt aandacht zijn gaan trekken voor de vlootschouw
die die avond ging plaatsvinden. En hoe beter dit te doen dat
met een spandoek van de kluiver en een pikhaak!
Om tien uur ‘s avonds ging het gehele tuig omhoog en werd de
boot mooi uitgelicht.

Dinsdag
De volgende dag was het tijd voor
de aankomend eerstejaars om kennis te gaan maken met de
verschillende verenigingen tijdens de verenigingendag. Om wat
beter in hun geheugen te blijven hangen hebben we geursignalen
gemaakt door het roken van haring. Het schoonmaken was een
schubbig werkje maar het resultaat was verrukkelijk.

Woensdag
Woensdag was de sport- en cultuurdag. Zeilen is
natuurlijk ook een sport maar aangezien de botter een
beetje zwaar is moesten we toch iets anders verzinnen.
Met de kluiverpaal op vier fietsen gebonden zijn we
naar het sportcenturm gefietst. Daar hebben we het
oud-hollandsche spelletje kussen gevecht opgebouwd
met als zachte landing de oude kussens van trui.
Hiermee trokken we al snel de aandacht waardoor het
ondanks de regen een stuk gezeliger werd. Door Kees
of Joram te verslaan op de kluiverpaal konden je een gratig sterk drankje verdienen voor het
avondje oud-hollandsch sterk van die avond.
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Donderdag
De laatste dag stond er vlottenbouwen op het programma tijdens de laatste dag, maar bij gebrek aan
goed materiaal en het regenachtige weer is dit helaas
niet doorgegaan, volgend jaar beter. Gelukkig hadden
we ‘s avonds op de boot nog iets in petto wat nog
succesvoller bleek dan verwacht. Origineel was het
idee om voorondertetris te spelen en te kijken hoeveel
mensen er in zouden passen maar aangezien we geen
zin hadden in verstikte mensen uit het vooronder te
halen hebben we het veranderd in vooronder-twister.
Het gezicht van alle vrolijke kleuren bracht je al in de goede stemming en algouw kwam er
constant gelach uit het vooronder.
Al met al hebben we ons goed vermaakt met alle activiteiten en hopen we dat het volgend
jaar net zo’n succes word met hopelijk nog meer geniale ideeën. Dus heb je nog een goed idee
voor een activiteit bij de boot tijdens de OWee dan horen we het graag.
Marie-Louise

Wie zou er winnen?

Rechterhand op geel...
Was de kabel nog maar langer.
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KMT 2008, kun jij wel zwemmen?
In de week van 25 augustus was het weer tijd
voor de KMT. Dit jaar ging naast Trui en de VN4
ook de HK21 mee. Een leuke kleine botter die
in Harderwijk ligt. Omdat de visserijdagen van
Hardewijk die vrijdag begonnen moest deze boot
op donderdag weer in Harderwijk zijn. En wanneer je naar Harderwijk wilt varen moet je over
de randmeren, ook wel de flevosingel genoemd,
varen. Zoals jullie misschien wel weten zijn de
randmeren niet erg breed en wanneer de wind
dan niet mee wilt werken moet je je toch op een
manier kunnen vermaken. Daarom wat tips voor
een eventuele volgende keer:
- Knoop drie botters aan elkaar en trek een
vastgelopen boot los;
- Speel met de opvarende spelletjes als waar
ben ik en wie ben ik;
- Stop onderweg bij een haven en ga langs
de snackbar;
- Ga wanneer je in Hardewijk bent de
kroeg (bijvoorbeeld de Mac) in praat met
de kroegeigenaar en drink op zijn kosten;
- Wanneer je weer terug gaat ga dan zo
varen dat je voorganger geen wind kan
vangen;
- Gebruik zoveel mogelijk zeilen en verzin
nieuwe manieren om ze te gebruiken.
Ik hoop dat jullie wat met deze tips kunnen. Ik
heb me erg vermaakt tijdens de KMT en niet
alleen tijdens het varen over de flevosingel maar de
hele week is mij zeer goed bevallen.
Hopelijk kan ik volgend jaar weer mee.

Zo kan je nog eens een botter zien varen van buiten af.

Wat als de kluiver omlaag gaat?!?

Groeten Marielle

Gezellig met zijn allen aanelkaar geknoopt door de flevosingel.
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Sjaarsweekend 2008 - Een stormachtig
weekend
Vrijdag 3 oktober – Allereerst moesten er magen gevuld worden. Een aantal pizza’s hebben
daarvoor gezorgd, terwijl wij hebben kunnen genieten van een immens spectaculaire
aflevering van Charmed. Vervolgens zijn wij richting het Noorden vertrokken. Een paar
met de trein, een paar met de auto, want er moest nog iets essentieels richting Trui vervoerd
worden… het kacheltje! Dat was op de Bolk immers slaags geraakt met de vloer, en die
moesten dus even een weekendje uit elkaar gehouden worden.
Toevallig kwamen we allemaal precies tegelijk aanlopen bij het Enkhuizer stamcafé aller
botteraars (jup, naam vergeten ), en hebben we het (niet zo) laat gemaakt in Enkhuizen. Later
op de avond arriveerden ook Mariëlle en Anne, en zo was de bemanning compleet. Joram,
Marie-Louise, Eelco, Volker, ik en eerdergenoemden.
Zaterdag 4 oktober – Nadat we vroeg op zijn gestaan, we moesten immers boodschappen
inslaan en het kacheltje installeren, zijn we scherp aan de wind in Zuidwestelijke richting
vertrokken in de richting van Monnickendam. Door het stevige windje was het heerlijk zeilen
en konden wij (sjaars) zien hoe zeilen op Trui er óók aan toe kan gaan (nee hoor, motoren
door de randmeren is hartstikke leuk hoor…). Na een mooi dagje zijn we de haven van
Volendam ingedoken. Monnickendam was namelijk nog een end weg en de wind sterkte snel
aan. We hebben de botter stevig vastgelegd en zijn aan het eten begonnen.
Na een lekker Hollands maaltje (aardappels, rode kool en worst) hebben we ons lekker
opgewarmd bij het kacheltje. Nadat we Anne uitgezwaaid hadden (die was een beetje
te moe voor nog een dag zeilen), zijn we richting de luidruchtige kroegen van Volendam
gegaan. We hebben een leuk kroegje uitgezocht dat er redelijk vredig uitzag. Daar zijn
we begonnen aan een leuk potje blufdobbelen (nee serveerster, dat is niet handig met een
doorzichtig glas!). Al snel bleek dat het olijke FC Volendam de volgende dag aan mocht
treden tegen een stel voetballers uit Breda. Er werd wat heen en weer geschreeuwd tussen een
paar cafébezoekers. Dat relletje werd echter al snel gesust door een paar ouwe lullen die daar
van hun welverdiende Heineken zaten te genieten… (Ja, dat snapte ik ook niet helemaal).
Nadat we verder waren gegaan met dobbelen, waarbij het voortreffelijk bluffen van Volker
hem ongetwijfeld een drankje zou bezorgen, brak de hel los. Er werd iemand van zijn kruk
afgeslagen, en als snel vloog het bier in het rond. Wij zijn vanwege schone-kleren-behoud
maar in een hoekje gekropen. Bier over je kleren is immers vies! Al snel vonden ze bier niet
meer leuk en vlogen de barkrukken in het rond. Ze probeerden het ook nog met tafels, maar
die kregen die slappe jongetjes alleen maar omgegooid. Volker had best wel mazzel, want
vlak nadat hij wegliep vloog er een barkruk door de plek waar eerst zijn hoofd was. Toen de
relschoppers naar buiten gewerkt/gevlucht waren vloog er nog een stoel door een ruit naar
binnen, maar toen keerde de rust weer terug.
Wij zijn, neutraal als we waren, lekker verder gaan dobbelen. Toen de politie en ambulance
er waren was het namelijk niet zo spannend meer. Vechten kunnen ze daar trouwens niet, het
hele café lag aan gort, maar er waren maar twee mensen gewond.
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Volkers vreemde tactiek behaalde vervolgens het gewenste resultaat, want hij was al snel het
haasje en kreeg van de schipper een flinke borrel. Die volgens mij nog best smaakte ook! Na
nog een paar drankjes zijn we naar de boot terug gegaan en in een tevreden schommelende
Trui lekker in slaap gedommeld.
Zondag 5 oktober – De zondag valt kort en bondig samen te vatten: Regen, een stevige puist
wind, meer regen, gereefde zeilen, nog meer regen en dan voor de wind als een malle naar
Enkhuizen, onder genot van de golven die bij zo’n koers horen. Toch heeft iedereen (ik ook,
met moeite) zijn ontbijt binnen weten te houden.
Al met al een erg leuk weekend, de verregende zondag en het bargevecht vallen toch wel
in de categorie ‘Je moet het allemaal een keer meemaken’. Volgend jaar weer gezellig naar
Volendam?
Tom Schenkels

Maar dan met een barvrouw.
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Varen op de LE 44
Een aantal weken voor de visserijdagen van
Workum werd de Stichting gebeld door Obbe
Deelstra, of wij toevallig iemand wisten die bij
Obbe aan boord mee zou willen varen op de
LE44. In eerste instantie moesten we hier nee op
verkopen, aangezien we aan boord van Trui ook
niet heel ruim in de bemanning zaten.
Toen uiteindelijk de visserijdagen daar waren,
werd duidelijk dat we van maandag t/m woensdag
wel een bemanningslid konden missen. Na
overleg werd besloten dat ik ‘uitgezonden’ zou
worden naar Obbe, aan boord van de LE44
gekomen kreeg is een korte instructie schouw
varen.
De maandag verliep verder vis-technisch
constructief. Ik leerde een nieuwe manier van het
schieten van de netten. Op de Trui schieten we
de netten altijd vanuit de hand, één iemand geeft
een aantal slingers sim aan en iemand houdt de
boven-sim op spanning. Op de LE44 worden
de boven- en ondersim gescheiden in een viskrat
waarna de eerste joon aan de bovensim bevestigd
wordt en dan schiet de rest van het net achter de
Dus niet alleen maar roeien?
joon aan vanuit het viskrat. Met deze procedure
kun je veel sneller varen en de richting waarop het net staat kan beter bepaald worden.
Maandagavond zijn we aan het kop van het soal blijven liggen en gingen we het hoekwand
voorbereiden. ‘s Avonds ging ik voor het eerst in mijn leven hoekwanden, met de bijboot
gingen we het hoekwand uitroeïen tegen de wind en golfslag in gingen bij Workum naar
buiten. Obbe vertelde waar ik heen moest roeien terwijl hij het hoekwand uitzette. Na een
aantal uren slapen gingen we weer terug om het hoekwand in te halen wederom met de
roeiboot.
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Aangezien het flink woei en de wind recht het soal in stond konden we dinsdag niet naar
buiten, wel konden we naar buiten met de roeiboot om met het hoekwand te vissen. Op
de woensdag zijn we ‘s ochtends vroeg toen het nog donker was naar buiten gegaan om het
hoekwand binnen te halen, terwijl we dit aan het doen waren merkte we dat de wind er uit
viel en hadden we bedacht dat je we schouw wel naar buiten konden roeien. Na een uur lang
hard roeien waren we vergenoeg naar buiten geroeid om te kunnen gaan zeilen. Ik was alleen
aan boord van de schouw en moest zelfstandig de dirk doorzetten, het zeilhijsen, stellen,
zwaard steken en sturen. Toen ik onderzeil was bleef Obbe de neus naar de wind toe roeien
om de boot heel scherp aan de wind te laten varen. Toen we de ondiepte bezeild hadden heb
ik de fok bijgezet en is Obbe achter mij aan geroeid en de roeiboot aan de schouw geknoopt
om weer aan boord te komen.
Al met al een zeer leerzame drie dagen varen bij de ‘meesterstroper’.
Stefan Lenselink,
Voorzitter BU130

13

Aal aan de haal.
Afgestudeerd en wel besloot ik om mijn vrije tijd eens te gaan besteden aan een echt stoere
activiteit. Ik had de visserijdagen al tijden op de kalender zien staan en dat leek me wel wat.
Ouwe botter, dito techniek om te vissen, dat wilde ik wel eens zien.
Omdat Trui op de dag dat ik op zou stappen helemaal in Workum (waar?!) lag, was het
avontuur al begonnen voordat ik überhaupt één voet aan boord kon zetten. Een trein, nog een
trein en een boemeltje naar een betonnen plaat in the middle of nowhere, heel optimistisch
Station Workum genoemd. Op naar de haven om de rest van de bemanning te vinden.
Op het marktplein was de eerste toeristische attractie al te zien: de visveiling. Als complete
botterleek had ik dit fenomeen nog nooit meegemaakt. Leuk om te zien dat ouders die hun
kroost waarschuwen om hun hand vooral niet op te steken als ‘de meneer aan het roepen is’,
vervolgens zelf onbedoeld met vijf pond snoekbaars naar huis kunnen. Even zwaaien naar een
kennis kost je dan toch al gauw twintig euro.
Omdat ik in de horde visetende Friezen geen botteraars kon ontdekken, begaf ik me naar
de haven langs de Bed en Brôchje van Workum. Daar lag Trui dan tussen de aken en jollen.
Zo zeebonk-achtig als ik maar kon liep ik over de steiger langs de houten bootjes. De eerste
etappe zat er op.
Als ex-zeeverkenner weet ik wel iets van zeilen, zodat ik niet alleen als ballast mee ging, al
scheelde het niet veel. Een botter is heel iets anders dan een lelievletje. Een voordeel van de
botter bijvoorbeeld is dat als iemand roept ‘gijp!’, mijn hoofd er niet af zal liggen, aangezien
de giek een veilige halve meter boven me langs komt zetten. Een nadeel is echter dat alles van
eikenhout is en dus loeizwaar. Alleen al aan het roer staan (dat kon ik wel ) geeft je een total
body workout waar je weer een weekje mee verder kunt. Da’s dan een voordeel bij een nadeel.
Sturen, dingen ophijsen of laten zakken, netten uitzetten, alles is behoorlijk zwaar. Behalve
voor mijn mede-opvarenden, kreeg ik nogal respect voor de vissers van 100 jaar geleden. Dat
moeten enorm gespierde mannen zijn geweest. Omdat ze zo hard gewerkt hadden, heb ik een
stevige stamppot voor ze geklust in het knusse vooronder. Lekker de kachel opgestookt en snel
slapen, want de wekker gaat om half vijf.
Vissen doe je heel vroeg ’s ochtends. Dat vind ik wel iets humaans hebben. Midden in de
nacht – onder water natuurlijk ook stikdonker – zwem je als vis gemakkelijk in een net dat
je overdag best gezien zou hebben. Nu zouden vissers prima tot half elf in hun nest kunnen
blijven liggen om dan op hun gemakje ’s middags wat netten binnen te halen. (Dan zie je
die ellendige jonen tenminste ook.) Maar nee, de vissers laten de vissen niet lang wachten.
Om vijf uur waren we al op pad. Als je zeilend met een kenterschoot (nieuw woord geleerd!)
op een onzichtbare joon moet mikken, leer je wat de ware betekenis is van ‘de wind is
gedraaid’. De positie van de netten, gisteren zo vlot uitgezet, was ronduit klote met de nieuwe
windrichting. Gelukkig waren we na een aantal pogingen geoefend en trokken we het ene na
het andere net uit het water.
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De netten hadden meer inhoud dan het hoekwand, maar toch kwamen daar behalve een paar
baarsjes/voorntjes ook een bot en een aal vanaf. Als minst ervaren persoon kreeg ik de taak de
in een emmer gestopte bot en aal te bewaken. Dat leek me nou niet een heel moeilijke taak
en ik vond dan ook dat ik Chris wel even kon helpen met het binnentrekken van het zwaard.
Terug bij de emmer bleek dat zowel bot als aal van de 15 seconden verslapte waakzaamheid
gebruik hadden gemaakt en ‘m waren gepeerd. Het botje probeerde wanhopig te evolueren
naar iets met pootjes, maar had net iets te weinig tijd en kon door mij in z’n kladden gegrepen
worden. De aal daarentegen had totaal schijt aan Darwin en bedacht zelf wat trucs. Hij had
zich vermomd als grootschoot en had daar ongetwijfeld veel succes mee gehad, ware het niet
dat Hidde per ongeluk op zijn kop ging staan. Met bot en ‘dode’ aal weer veilig in bewaring
gingen we richting overnachtingsplek.
Van het hele gedoe was ik intussen een beetje zeeziek geworden. Waarop iedereen direct en
onbegrijpelijk reageert met ‘dan moet je NU wat eten’. Mensen, de maaginhoud wil er juist
uit. De peristaltiek werkt tegen, eten is dan even geen optie en zeker geen eieren met spek
(alleen de lucht al...). Gelukkig werkt aan het roer staan en met de boot meebewegen wel.
Aangekomen bij de ligplaats en na het uitsoppen van het schip en de keuken – aangezien een
fles olie wel heel ongelukkig terecht was gekomen – gingen we wat visjes schoonmaken. Het
was een stuk minder smerig dan het er uitziet en ik moet zeggen dat ik dit wel het stoerste
vond wat ik die twee dagen gedaan heb. De aal, zo bewegingsloos en stil in de emmer, begon
trouwens nog even aan een tweede leven toen Jasper hem wilde schoonmaken. Die avond
ging ik weer naar huis, ditmaal met een bus en twee treinen. Aan de Noordhollandse kant
van het IJsselmeer duurt dat een stuk minder lang. Alles bij elkaar waren dit twee hele volle
en stoere dagen, waarvan ik blij ben dat ik het een keer heb meegemaakt. Jongens, respect dat
jullie dit een week kunnen. Eenmaal thuis ben ik na een stevige douchebeurt meteen mijn
bed ingerold, want ik was na twee dagen al helemaal kapot.
Maaike
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Even de netten netjes hangen.

Pas op, de haakjes zijn scherp.
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De hoekwant productie lijn van Trui.
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De Slag 2008
Na een nacht lekker geslapen te hebben op de Condor kon de week beginnen. Uiteindelijk
waren er zes mensen zo gek om mee te gaan: Jasper, Marijn, Peter, Wouter en ik. Nummer
zes, Marius, zouden we maandagavond oppikken van Terschelling.
We varen lekker naar Vlieland en doen daar onder de richel langs een parcourtje. Ons
eerste punt! Vandaar door de Vliesloot naar Terschelling. Daar kwamen we de Hollandia
en Ouderenzorg tegen die op weg waren naar Vlieland. Marius is inmiddels op Terschelling
gekomen en wij vertellen hem dat hij maar even in een café moet gaan zitten, want wij zijn
er ook zo. Niet dus! We zitten in potdichte mist en zien geen hand meer voor ogen, ook het
lampje van de Brandaris niet. Om 23 uur gaat het anker erin en wachten we op beter zicht.
Vandaag lekkere stoofpot met cranberry’s. Om 01 uur beter zicht en blijkt Terschelling vlakbij
te zijn, stukje zeilen, vlaggetje ophangen en slapen. Marius heeft inmiddels een bed&breakfest
geregeld dus die laten we maar lekker liggen.
Met een zacht windje, maar stroom mee zijn we vertrokken uit Terschelling. Net toen we weg
wilden kwam de havenmeester eraan, of we nog even wilden betalen… gegevens achtergelaten
en snel weggevaren, wie weet hoe lang de mist wegblijft. De mist blijft weg, maar de wind
ook. Daar zit je dan op de Waddenzee in het najaar en het water zo glad als een plank. Wel
lekker rustig, maar tijdens een wedstrijd wil je natuurlijk wel vooruitkomen. Daarom stond
de rest van de dag in het teken van: bomen en roeien (dat hadden ze me er niet bij verteld van
te voren!). Vooral Wouter was een held in het
bomen en zo bleven we nog net de zeehondjes
voor.
Gelukkig blijken de zwaarden van Trui
multifunctioneel en ook zeer geschikt om
overheen te lopen. Zo gaat het bomen een
stuk makkelijker en kun je 1,5 knoop halen.
Helaas komt aan alles een eind en zo ook aan
het bomen, we moesten namelijk een geul
oversteken. Dit was te diep om te bomen dus
moesten we gaan roeien. Tergend langzaam
Hup, 2, 3! Hup, 2, 3!
zijn we die overgeroeid, maar alles wordt leuker
met slechte muziek op de radio en zo ook
dit. Nu zou een paar man extra wel fijn zijn
geweest… Trui blijkt ook niet echt de ideale
roeiboot te zijn, maar door vooraan te roeien
met twee bomen en achteraan met twee plastic
speelgoedroeispaantjes komen we toch nog
vooruit. Dit valt van een groot deel van de
concurrentie niet te zeggen, sommigen zijn al
uren aan het pannenkoeken bakken op een of
andere plaat .
Het was toch een zeilboot?!?
Maar om 17.45 uur zijn we het zat. We zijn
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het wantij Oosterom gepasseerd en gaan voor anker. Nu een paar uur slapen en vannacht
de Blauwe balg over is de bedoeling. ’s Nachts lopen we meteen vast, we bomen ons weer
los, maar zitten weer vast. Na dit een paar keer geprobeerd te hebben blijkt dat dit niet gaat
lukken en om 5 uur liggen we weer in ons bed. Om tien uur staan we op met flink wat wind,
wat een verschil met gister! ’s Middags voeren we een perfecte sliplanding uit op Ameland,
planten we het vlaggetje en zeilen binnen no time met ruime wind tot vlakbij het wantij
Oosterom. Snel eten en 3 uur slapen. We zien de Willem-Jakob op een bank liggen en wij
liggen daar korte tijd later gezellig naast. Om 23 uur zijn wij achter al weer op weg naar
het Westen. Het gaat lekker en ieder heeft zijn taak. Ik sta aan het roer en doe een poging
een rechte koers te varen terwijl het enige dat ik zie één klein lichtje achter me is. Marius is
aan het peilen en geeft de diepte aan de hand van zijn lichaam door (bij buik is alles goed
en bij schouders raakt Jasper in paniek en gaan we overstag). Ondertussen ligt Wouter op
het voordek tonnetjes en visserij staakjes te spotten met de schijnwerper. Als hij een tijdje
niks ziet geef je hem een kop thee en ziet meteen drie keer zo ver. Het gaat goed: op naar de
Cocksdorp?
Nee dus, de volgende ochtend weer dikke mist. Een tonnetje op tientallen meters van ons
vandaan zie je de ene keer wel en de andere keer niet en de schepen die wel varen worden
begeleidt door de Brandaris. Wij liggen lekker voor anker en genieten van de kachel. Eindelijk
trekt de mist op en het varen gaat lekker! Wind, stroom mee en een prachtige sterrenhemel.
Op naar Harlingen! Navigatiekoning Marijn loodst ons tussen banken en veerboten door
en weet ook de tonnen nog te ontwijken. De rest perst de laatste energie eruit tijdens de 30
overstagjes tot Harlingen. Even puzzelen om tussen het rode en groene havenhoofd door te
komen en dan zijn we gefinisht met 3 punten! Een geweldige slag, met al dan niet wind, mist,
licht en water. Nu uitrusten (met een borrel) en volgend jaar weer!
Emiel
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Tel de overstagjes...

De Beertjes van Hoorn
Er zijn van die weekenden dat ik zelfs door mijn moeder niet begrepen wordt als ik vertel
dat ik ga zeilen. Met sneeuw, regen of kou blijven veel mensen binnen, maar als ‘t waait ben
ik al snel tevreden. Of het dit weekend ging lukken was nog maar de vraag, want er was een
dikke 8 voorspelt en soms moet je je verlies nemen. Hollandse luchten sierden de hemel op
de zaterdag ochtend, en de grijze vlekken gaven aan waar het dat moment sneeuwde. De wind
was west, kracht 4 maar erg onbetrouwbaar, en er was in buien vlagen 8 voorspelt. Dicht
onder de wal gingen we onderweg naar Hoorn of Volendam. Nog verder nam de wind af,
en een tijdje later zaten ook wij onder de grijze wolk. Hagelstenen als rozijnen maakte de
normale bezigheden lastig. Stefans hand moest steeds terug boven het koffiefilter, en MarieLouise begon steeds te vloeken als ze naar het vaantje keek. Ze had namelijk beide handen
nodig om de thee af te schermen (ook belangrijk).

Als je goed kijkt zie je de hagel.

Bij de hoek aangekomen was de dreiging wat uit de lucht en ging het steeds hoger aan de
wind richting Hoorn, waar we in het donker de kom in kruisten.
Vermoeid van een heftige dag hebben we eerst lekker gegeten en toen toch besloten
ergens een drankje te gaan doen. Helaas was de onvolprezen Pebbels nog compleet
ontdaan van opgedirkte heren en hitsige tienermeisjes, dus moesten we eerst nog even een
tussenbiertje doen in een cafe. Toen we ons de tweede keer meldde bij de deur was daar een
vriendelijke meneer die onze bemanning weigerde om zijn kleding. Enig begrip voor een
lage studiefinanciering had de man ook niet, alhoewel de scheur van 30 cm in de toch al
sjofele trainingsbroek van Boters toch wel op het randje was. Afijn, wij terug naar de boot,
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omgekleed en terug naar de Pebbels. 2 minuten over 2, deurbeleid, gesloten. Mooi beroerd
dus. Bah bah. Zo stonden we met een groepje mensen te mopperen, maar alle kroegen bleken
dicht. Ook de neger met een mening was geweigerd bij de deur. Omdat hij wel grappig
was vroeg ik dan uiteindelijk of hij misschien ook een biertje wilde op de boot. “Sijn daar
ook biertses dan?” vroeg hij “Biertjes?”, “Ja hoor, een krat vol” “Bietses!” “Beertjes?” “Ach
laat maar man” “uh?” Waarna wij voor een “biertje” naar de boot terug liepen. Onderweg
vroeg ik Stefan wat die man nou bedoelde met zijn beertjes. Het bleek hier echter om het
Amsterdamse dialect van het Engelsche woord “bitches” (ned. teefjes) te gaan, waarmee men
in bepaalde kringen jonge vrouwspersonen bedoelt. Waarschijnijk heeft Stefan meer MTV
gekeken. 10 minuten later aan een “biertje” op de boot vroeg ik me af of ik me dom moest
voelen, en heb uiteindelijk geconcludeerd dat dit niet zo was. Sterker nog, ik wil voorstellen
om “bitches” er uit te gooien en te vervangen door “beertjes”. Klinkt veel liever.
Zondag door t pestweer weer teruggevaren naar Enkhuizen. De wind en sneeuw waren
gewoon wat later.
Joram

Het nieuwe grootzeil kan ook dubbel gereefd!
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Jouw boot mijn boot
Mijn boot is geen boot voor stoere mannen, die zich liever
vast laten vriezen aan dek dan toegeven dat de BB op is.
Mijn boot is een van ruimte en luxe, van koele witte wijn
en toastjes met zalm. In het kader van ‘jouw boot, mijn
boot’ heb ik daarom geprobeerd een goed beeld te geven
van de ervaring van ‘mijn boot’.
Ik heb de eer te mogen varen met een First. Een jacht uit
een oude familie van wedstrijdjachten, van de renstallen
van Beneteau, gebouwd in 2004. Een ruim en luxe jacht,
dat dankzij haar bescheiden diepgang vrijwel overal in
Nederland varen kan. Ik zal jullie meenemen op een kleine
tour door het jacht “OffRoad”
We beginnen op het zonnedek, gelegen ietswat voor
het commandocentrum van het schip. Dit ruim
Geen vlekje te bekennen.
opgezette dek biedt plaats aan de voltallige bemanning
en gunt hen een royaal uitzicht op de omgeving en ook op het gaande werk van het jacht
en de bediening daarvan. De dekken zijn ingelegd met teak en zijn afgewerkt met een
minimalistische maar strakke RVS detaillering.
Vanaf het zonnedek dalen wij af naar de kajuit, die toegang verschaft tot het inwendige van
het jacht. Gaan wij vanaf hier naar links, dan vinden wij de kombuis. De kombuis is zeer
belangrijk voor de boot. Zonder goed verzorgde spijzen en dranken, zal de bemanning snel
ontevreden zijn en zich minder goed vermaken. Vandaar dat ik met enige regelmaat chefkoks
uitnodig, zodat kwaliteit van het verblijf aan boord verzekerd is. Een belangrijk punt van
verbetering deze winter zal hier komen in de vorm extra gekoelde opslagcapaciteit. Daarvan
kun je nooit genoeg hebben.
Lopen wij naar de andere zijde van het jacht, naar wat ze de stuurboordzijde noemen, dan
komen wij in een van de technische ruimten. Hier wordt bepaald hoe we komen waar we
heen willen.
Richting het achterschip komen wij in de ruim opgezette sanitaire faciliteiten, met daarnaast
de kleedruimte voor zeilkleding. Helaas zal het interieur hier komende winter ietswat
aangepast moeten worden. De nederlandse overheid heeft in al haar wijsheid besloten dat de
opslagcapaciteit voor sanitaire afvalproducten niet langer toereikend is op dit jacht. Helaas
zullen we dat komend jaar wel gaan zien in de bekleding van deze ruimte. Toch jammer, want
ik was juist zo tevreden over de lijnvoering en de verhoudingen van dit deel van het interieur.
Na ons verzekerd te hebben van de ruimtelijkheid van de slaapgelegenheden in het
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achterschip, lopen wij langs de kombuis naar de woonkamer van het schip. Hier wil ik jullie
graag wijzen op een opmerkelijk object. Temidden van gerieflijk beklede banken vinden wij
onder een tafel namelijk een Bun. Mogelijk vinden wij hier de eerste werkelijk overeenkomst
met de botter Trui. Een zeer bijzonder en opmerkelijk object in een modern jacht. Ik zal jullie
niet verder vervelen met de technische details hiervan. Ik zal alleen zeggen dat het te doen
heeft met de bescheiden diepgang van de boot.
We laten het voorschip voor wat het is en begeven ons weer aan dek. De hemel is strakblauw
en we ruiken het zoute water, dat tegen de romp slaat. De wind is matig en de boot loopt
een rustige 8 knopen. We verzekeren ons ervan dat de witte wijn koel staat en de toastjes met
zalm niet te lang in de zon blijven liggen. Ik kan alleen maar wensen, dat die botter net zo
fantastisch is om mee te varen, net zo comfortabel, net zo ontspannen. Zo niet, dan zou ik
voor geen geld willen ruilen…
Jeroen Keuvelaar

Naam:		
Type:		
Ligplaats:		
Bouwjaar:		
Lengte:		
Breedte:		
Masthoogte:
Diepgang:
Bemanning:
Vaarseizoen:
Rompsnelheid:
Max snelheid:
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OffRoad
Beneteau First 27.7
Herkingen, grevelingenmeer
2004
8.4 meter
3.1 meter
14.6 meter
2.2 tot 1.2 meter
1-6 man, passagiers 1-5 man
als t > 25 graden & Bft < 3
8.4 knopen
16.6 knopen

Onderhoud
Zoals elk jaar ligt onze Trui ook dit jaar weer in de Oude Haven in Rotterdam. Lekker
dichtbij Delft zodat we er elk weekend aan kunnen klussen, want dat is nodig ook! De laag
harpuis die over de hele boot zit heeft afgelopen jaar een hoop rotzooi gevangen en is op
veel plaatsen helemaal wit uitgeslagen. Geen gezicht natuurlijk. Gelukkig is dat makkelijk te
verhelpen met krabben en verse lagen lijnolie en harpuis.
Wat minder makkelijk te verhelpen is is het golvende karakter van het dek. Het is een aantal
mensen vast al opgevallen dat de dekplanken niet overal meer goed op de balken zitten
gespijkerd. Omdat het in die smalle kieren ook makkelijk kan gaan rotten is het belangrijk dat
het dek weer snel terug op zijn plaats komt. Daarnaast ziet het er van buiten natuurlijk ook
gewoon mooier uit en slijt het dek dan minder snel.
Een ander onderdeel dat zich in het dek bevindt is de kacheldoorvoer. Die is afgelopen jaar
flink afgebrokkeld door de roest en tegenwoordig nog maar net genoeg aanwezig om de
kachelpijp aan op te hangen. Die moet komende winter echt vervangen worden om ook in
het begin van het verhuurseizoen een warm vooronder te kunnen garanderen. Lekker stoken
kan dan namelijk nog beter met onze nieuwe kachel. De oude was al flink verroest, had grote
kieren waar de rook doorheen het vooronder in kwam en de kachelpijp hing er nog maar een
beetje slapjes in. Het nieuwe exemplaar is exact hetzelfde als de oude vertrouwde, maar heeft
alleen nog maar veilig binnen gestaan in een huis in plaats van een vochtig vooronder en
daardoor is er nog geen roest te bekennen.
In de eerste week van het nieuwe jaar hebben we weer alle kastjes en vlonders van een nieuwe
laag verf voorzien. Daarnaast zijn ook de zeilen weer netjes opgelapt en dat niet alleen. Het
visserij nummer is ook weer netjes in het zeil gezet, nu zijn we weer goed herkenbaar.
De boot ligt nu op de helling waar er weer hard word gewerkt om de boot iets minder lek te
maken. Zometeen kan de boot weer helemaal glimmend het water in. Als laatste zullen we
nog een weekend de boot weer in richten en dan weer op naar het vaarseizoen.
Iedereen bedankt!
Martijn,
uw kluscom
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Bulletalie Digitaal verkrijgbaar
“Digitaal? Dat is nieuw.” Inderdaad. Maar wat zijn de redenen en wat bedoelen we precies.
Een grote kostenpost voor de VVT zijn de portokosten voor Bulletalie en uitnodigingen.
Omdat wij er naar streven zo veel mogelijk van onze inkomsten, maar tenminste de giften,
naar Trui te laten vloeien zouden we deze kosten graag drukken.
Daarnaast is het zo dat we regelmatig foto’s krijgen en ook vragen voor de bulletalie. Deze zijn
vaak erg mooi, en we zouden ze graag in kleur plaatsen.
Tevens zijn er mensen die soms ietwat minder geordend zijn dan ze zouden willen. Zo zou
een digitale boekenplank voor mij een uitkomst zijn...
Het plan is om de Bulletalie op de site, www.bu130.nl , te plaatsen. Bij het verschijnen van
een nieuwe Bulletalie zal er een link naar het bestand over de malinglijst worden gestuurd. In
principe wordt je ook gewoon een papieren versie toegestuurd, tenzij de digitale je zo bevalt
dat je de hard copie overbodig vind. Mocht dat zo zijn, laat dit dan even weten via een mailtje
naar bulletalie@bu130.nl.
Door het aanbieden van deze digitale versie hopen we dus portokosten te besparen, presenteren we de foto’s in kleur en zijn eerdere versies altijd terug te vinden.
Joram
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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.

Contact
Vereniging Vrienden van Trui
adres:		
		
email:
giro:		
KvK :		

Coenderstraat 1
2613 SM Delft
vvt@bu130.nl
9356042
27.25.14.40

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:

Joram Schurink

Biem wibbens
Penningmeester:
Yourik de Voogd
Commisaris Bulletalie:
Marie-Louise Brantjes
Commisaris B.a.S:
Bas van Ditzhuijzen
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Contributie
Contributie wordt jaarlijks geheven in de maand maart.
De contributie bedraagt voor studenten 5 euro en voor
niet-studenten 10 euro per kalenderjaar.
Lid worden
Uitsluitend schriftelijk 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 te
geschieden.
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen bij voorkeur schriftelijk of per e-mail
sturen aan VVT.

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 temperatu		
ren 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, warme truien
en warme chocolade melk met slagroom.
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Contact
Stichting tot behoud van de BU130
adres:		
		
email:
giro:		
KvK :		

Coenderstraat 1
2613 SM Delft
info@bu130.nl
3030194
S 145242

Bestuur
Voorzitter:
Stefan Lenserink
Secretaris:
Jeroen Knobben
Penningmeester:
John-Alan Pascoe
Commisaris Onderhoud:
Martijn Nijënstein

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
Weekend				
Midweek			
Week				
Losse dag midweek		
Losse dag weekend		
Stichtingsweekenden (*)		
Bikkelweekenden(*)		
Visserijdagen (*)			

€ 440		
€ 550		
€ 860		
€ 220		
€ 275		
€ 12,50		
€ 7,50
€ 15

studentenprijs:		
studentenprijs:
studentenprijs:		
studentenprijs: 		
studentenprijs:		
SIO’s (*):

€ 350
€ 425
€ 725
€ 170
€ 210
€5

Om voor de studentenprijs (15% korting) in aanmerking te komen, moet de meerderheid van
de bemanning, exclusief schipper en maat, uit studenten/scholieren bestaan.
(*) per persoon per dag
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