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Redactioneel

Het jaar is al weer bijna voorbij en voor veel mensen is dit het moment om terug te kijken op
het afgelopen jaar. Voor de botter zijn het voorseizoen, het lustrum,  vakanties, visserijdagen en
de OWee alweer voorbij; tijd voor het onderhoud!
Bij het doorbladeren van deze bulletalie kan worden gezegd dat het afgelopen jaar een succes is
geweest: een grote lichting eerste jaars die reuze enthausiast is geworden, vakanties die nog jaren
worden besproken en nieuwe vaardigheden die zijn ontwikkeld...vissen!
Verder heeft Trui het seizoen waardig afgesloten tijdens de Slag in de Rondte: een laatse echte
wedstrijd voor (officieel alleen) charterschepen. Hier heeft Trui laten zien uit wat voor’n hout ze
gesneden is. Dat niet alleen Trui, maar ook de bemanning een ijzeren doorzettingvermogen
heeft zal duidelijk worden na het lezen van hun logboek.
Nu inmidels de driehoekjes al weer achter de ramen verschijnen, is het voor mij een teken dat dit
jaar al echt bijna voorbij is.  Rest mij alleen nog iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Daan Venekamp
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Stichting tot behoud van de BU130

Vandaag is het weer klaar voor dit jaar. Het zeilen dan, want met de boot bezig zijn kan het hele
jaar door. Na een tochtje door Amsterdam en langs Gouda is Trui weer op haar gebruikelijke
plekje in de oude haven van Rotterdam beland. Dit betekend dat er nu weer fijn aan de botter
geklust kan worden.
We zijn begonnen met twee weekenden op de botter. De boot is uitgeruimd en het weekend
daarna is het schoonmaken begonnen. Na al dit  zullen we verder gaan op de Bolk, die we in het
weekend zullen misbruiken om onze geliefde botterinventaris weer mooi en netjes te maken.
Als alles op de Bolk dan is afgehandeld gaan we weer in Rotterdam aan het werk. Alles boven
water moet dan gekrabt en gelijnoliet worden. En dan rest nog de helling week en het inrui-
men. De helling week is dit jaar de tweede week van februari. Houd alvast een plekje vrij in
je agenda zodat je ook dit jaar je steentje bij kunt dragen.
Al jaren lang wordt er gespeculeerd over zwemmen in tropicana na de eerste helling dag. Om nu
eens te zien wat werkelijk de effecten zijn van botteraars in een subtrobisch zemparadijs wil ik
jullie allen verzoeken om als je de eerste hellingdag bezoekt je zwemkleding mee te brengen en
genoeg geld voor een toegangskaartje.
Verder nog een beknopt overzicht van het onderhoud deze winter:
- plaatsen nieuwe gang
- nieuwe matrassen
- morse handle
- ankerluikje
- doppen plaatsen
- bakkisten repareren
- maten kooi repareren
- BU130 herschilderen
- enz enz enz
NB Deze lijst is zeker niet compleet, waarschijnlijk ontbreekt de helft, er kunnen geen rechten aan ontleend
worden en als je meent een belangrijke toevoeging te hebben die we nog niet weten bel, mail, sms, fax, telex,
marifoon de schichting en laat het ons weten.
Dan rest mij nu alleen nog jullie allemaal een mooie kerst en een gelukkig nieuw jaar en de beste
klusdagen toe te wensen.
Tot bij het klussen,

Hidde Boomsma,
Voorzitter van de Stichting tot het behoud van de BU130
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Vereniging Vrienden van Trui

De laatste Bulletalie is alweer even geleden, sindsdien zijn veel van jullie weer met Trui op
vakantie geweest en heeft Trui zich van haar beste kant laten zien in de OWee. Voor de eerstejaars
van de Bolk is dit dus ook de eerste Bulletalie die ze krijgen uit hun gratis proeflidmaatschap van
VVT. Voor de tweedejaars is dit echter de laatste Bulletalie die deel uitmaakt van jullie proef-
lidmaatschap. Daarom zou ik jullie allemaal willen vragen het lidmaatschapsformulier dat bij
deze Bulletalie zit in te vullen en aan ons terug te sturen.
De vereniging heeft zich tijdens de  afgelopen OWee iets meer geprobeerd te profileren  door-
middel van onder andere het flyeren op de infomarkt en een twee mans hoge vuurtoren.
Volgens ons kunnen we terugkijken op een geslaagde OWee waarin VVT samen met de Bolk
heeft geprobeerd zo veel mogelijk mensen te laten genieten van Trui.
Vooruitkijkend naar de komende tijd is duidelijk dat we met ons allen eerst weer lekker mogen
gaan klussen in Rotterdam of  op de Bolk. Daarnaast begint de roep om Trui-promotie-
materiaal in de vorm van nieuwe kielen weer op te komen. De bedoeling is dat deze aan het
begin van het komende vaarseizoen er zijn. Echter hebben wij ook nog steeds wat truien, T-
shirts en lustrumboekjes van Trui op voorraad. Deze zijn te koop via het VVT-bestuur.

Namens het VVT- Bestuur,
Harald Dopper
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De Workumer Visserijdagen

Jaarlijks organiseert de visserijvereniging Workum
(www.visserijworkum.nl) visserijdagen waarbij de
deelnemers gedurende een week de zeilende vis-
serij op o.a. snoekbaars, baars, aal en bot beoefe-
nen. De schepen zijn vooral de oude nog uit de
Zuiderzeetijd stammende scheepstypen zoals
Staverse jollen, lemsteraken, botters, Wieringer
aken, schouwen, pluten en andere typen. Er mag
gevist worden met 300 meter staand want en 500
meter hoekwant, op het IJsselmeer. De vis wordt
op woensdag en zaterdag geveild en diegene wiens
verkochte vis het meeste geld opbrengt, mag zich
“de beste visserman onder zeil” noemen. Met
Trui eindigen wij meestal onderin het klassement,
door gebrek aan ervaring en oefening door het
jaar heen.

Zaterdag

Rond twaalf uur vertrek uit Delft, zo’n Bolkgala
gaat je toch niet in je koude kleren zitten. Aldus
met 3 niet zo fitte bolkers en 1 wel fitte
koornbeurser met de trein op weg naar
Enkhuizen, boodschappen doen en op weg naar
de boot. Boot.... Juist.... Ehhhh, varen dan
maar..... Trossen los, op naar Workum. Met een
rustig (op het eind van de dag wel erg rustig)
windje eerst noord uit richting stavoren en door
het vaarwater langs de Friese kust door naar
Workum, alwaar om twaalf  uur ‘s nachts de boot
kon worden aangelegd aan de gebruikelijke
origamie in het midden van de haven. En na-
tuurlijk zoveelste schip vanaf dat scheepje dat met
zijn kop schuin tegen de zuipschuit lag en met
zijn kont net niet bij de jolletjes tegen hun roer,
dus ook nog maar even een koplijn naar een
boldertje op de zuipschuit geklooid. Borrel en
naar bed.
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Zondag

Netten boeten, maken, overhalen, laten vallen,
nogmaals overhalen, uit de boet halen, jonen
opklussen, vlaggetjes weer aan de jonen knopen,
vlaggetje weer losknopen en ditmaal goed om
weer vastknopen, lijnen aan de ankertjes zetten,
afwassen, opruimen, vis eten, ontbijten en deel-
nemen aan de schippersmaaltijd (niet noodzake-
lijkerwijs in deze volgorde). U kent het wel.

Maandag

De langverwachte start is daar, het plan is om
vanwege de voorspelde harde Zuid-Westen wind,
de netten niet zoals vorig jaar bij stavoren te zet-
ten, maar in “de kuil van Henk (Goudappel)” bij
Gaast en vervolgens naar Stavoren te gaan om te
kijken of we daar wat kurkjes voor het nieuwe
net konden kopen (dus niet) en het wisselen van
mensen makkelijker te maken (station aan de ha-
ven). Na een fantastische start (vanaf onze lig-
plaats midden in de haven) als tweede het Soal
uit richting Gaast. Twee perkjes net (200m) uit-
gezeild en met aantrekkende wind naar Stavoren
gekruist. Rond de schemering op zeil aangelegd
en boot omgedraaid. Na het eten blijkt de wind
nog meer aangetrokken en tegen de pieren van
Stavoren staan aardige brekers.

Dinsdag

De voorspelde harde wind blijkt geen fantasie
van de meteoroloog te zijn. In de ochtend nog
kracht 7-8, rond het middaguur 5 tot 6 Bft. Bood-
schappen doen en wat andere spullen gekocht.
Twijfel of  we zullen vertrekken, woensdag och-
tend moeten we immers de netten gehaald heb-
ben en in Workum zijn voor de afslag. De golven
tegen, en vooral tussen de pieren nog eens beke-
ken en besloten niet te gaan. Reeds een uur later
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blijkt het een goed besluit, de wind is weer aangetrokken tot 7 Bft en de golven zijn er dan ook
bepaald niet minder om geworden. Bier open en wachten op betere tijden. Gekeken hoe een
paar deelnemers aan de “200 mijls solo-wedstrijd” op zeil stavoren in zeilden en met wind-
kracht 6-7 ook weer uitkruisten, stoere lui. Vroeg naar bed.

Woensdag

Om half  zes, gaat de wekker, de wind giert nog steeds door de haven. We hebben echter niet
veel keus. Na een valse start, de onderste twee rakbandjes waren losgeraakt, op zeil vertrokken
naar de havenmond. Het stuk tussen de pieren is net niet bezeild, fok eraf en de motor erbij
(helaas). Tjonge wat een golven, de botter is zowel voor als achter precies hoog genoeg en er
moet meer gas bij om voortgang te maken. Als we het eind van de pier dwars hebben kunnen
we vallen, kan de motor uit en stuift Trui vooruit richting het Noord-Noord-Westen. Met het
eerste licht zijn we bij Gaast en is het zoeken naar de netten. Na korte tijd vinden we het eerste
perkje (het makkelijke deel) en gaan we proberen om het aan te zeilen (het moeilijke deel) en
binnen te halen. Aangezien dit de eerste keer is dat ik een net binnen ga zeilen en er nog steeds
windkracht 5 staat met golven die er niet om liegen, lukt het pas na een paar pogingen om goed
bij de bovenjoon uit te komen. Het net komt als een ineengedraaide worst uit het water en dat
is maar goed ook, we verlijeren namelijk in een aardig tempo bij het net vandaan, maar stug
doortrekkend krijgen we toch de hele hap aan boord. Bij het overhalen blijken er zowaar nog
een paar vissen in te zitten ook!
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Ondertussen zoeken naar het tweede
perkje en de tijd in de gaten houdend,
want het wordt opkruisen terug naar
Workum waar we om uiterlijk twaalf  uur
in de haven moetem zijn. We kunnen
het tweede perkje niet snel vinden en ik
besluit om naar Workum te gaan. Het
kruisen valt erg mee en nu zijn we na-
tuurlijk al om half  elf  in Workum. Naar
de vis-afslag, waar een handopstekende/
fotograferende Duitser die echt zoveel
pond vis gekocht had, deze ook echt
moest betalen en dat na veel gemor dan
ook deed.
Na de bemanningsruil vertrekken we met
vier man terug naar Gaast, het tweede
perkje ophalen. Nu wel snel gevonden,
nog een aantal keer geoefend met binnen-
zeilen. Moe, voor anker, net overhalen,
vis in de bun, viseten, borrel en naar bed.

Donderdag

Gelukkig een iets levendiger aanblik in de bun, de half dooie vissen die we er gister in gemikt
hebben zwemmen nu op hun rug rondjes. Ook de snoekbaars lijkt zich redelijk te vermaken.
Omdat we morgen maar met zijn drieën zijn, gaan we de netten wat dichter bij Workum zetten.
We zullen dan waarschijnlijk wel niet zoveel vangen, maar dat is tenslotte niet het belangrijkste.
Oefenen met in en uit-zeilen daar gaat het om. Geprobeerd twee perkjes achter elkaar aan te
schieten, helaas raakt het tweede perkje in de knoop en moet de rest in één keer het water in.
Binnen twee uur hebben we de middelste joon aangezeild, het tweede net losgesneden van de
joon, de hele klerezooi binnengehaald, overgehaald en alsnog goed uitgezeild. Vreugde!
Eric moet vandaag van boord en omdat we verder vandaag toch niets te doen hebben, besluiten
we hem naar Medemblik te brengen. Een mooie tocht over het IJsselmeer is het resultaat. In
Medemblik op het remmingwerk van de pier aangelegd, Eric van boord gezet en onszelf met
een lijn op het eind van het remmingwerk naar buiten getrokken / laten zwaaien. Kluiver erbij,
roer vastgezet en met drie man al toastjes etend naar de zonsondergang staan kijken. De vis in
de bun heeft het nog steeds prima naar de zin.
Tijdens het aanlopen van de verkennerboei van Workum is het erg donker zonder maan en
gaan we toch wel erg hard. Met killende fok en killend grootzeil langs de strekdam gaat het niet
veel langzamer, bij het vuurtorentje van Reid in de luwte het grootzeil eraf gepleurd en niet veel
later de fok. Ankers in het gras, wat opruimen, eten en slapen.
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Vrijdag

Beetje uitgeslapen, op zeil het Soal uit, op naar onze perkjes. Vrij snel gevonden en vrij snel
binnengezeild. Morgenochtend om elf uur moet de vis gewogen zijn en aangezien we morgen
maar met z’n tweeën zijn, varen we nu al naar de haven van Workum. Netten overgehaald en
gespoeld, meegeholpen met overhalen van de netten van de AM1, waarop Wiecher meevoer.
Borreltje als dank, gezellig gepraat met een Urker ex-visser. Fles zonnebloemolie gegeven aan
Karel Helder, gebakken spiering en gefritturde baars gegeten als dank. ‘s Avonds laat, eind
oktober in je trui op het eind van de steiger vis eten met een borreltje akvavit (aquavit) ernaast,
da’s pas leven!

Zaterdag

Afslag, alle vis (ook die van woensdagmiddag) op één na, leeft nog en is nog aan de maat ook.
Tijdens de afslag weer meegeholpen met afrekenen. Daarna met twee man de boot schoonma-
ken (pokke klus), lopen naar het station (pokke eind), halverwege bedenken dat mijn telefoon
(en naar later bleek mijn portemonnee) nog aan boord liggen, weer terug (zelfde pokke eind) en
alsnog naar het station (dubbel pokke eind). Trein naar Delft (klere eind).

Resumerend

De sfeer tijdens de visserijdagen is en blijft heel bijzonder en gezellig, je bent altijd overal
welkom voor een praatje en je zou zomaar eens een borrel kunnen krijgen. Vissen kon ik niet en
kan ik niet, vissen zijn rare beesten en een blei is inderdaad zo vervormbaar dat ie altijd door de
mazen van het net past. Ik heb een hoop geleerd over de botter als werkschip, kan nu tijdens het
dwarsuitvaren de snelheid voor-, achter- en dwarsuit redelijk regelen en weer eens gemerkt dat
het schip heel veel kan hebben. Als ik komend jaar tijdens de visserijdagen weer tijd heb, ga ik
zeker voor de gevorderden cursus!

Aan boord waren (in wisselende combinaties): Chris B., Hidde, Jan Willem, Guus, James, Eric,
Piers en ondergetekende.

Marijn
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Mijn eerste botter vakantie

In een van de eerste weken van de zomervakantie
was het dan zover, nadat ik eerder van mijn
scoutingkamp terug gekomen was en doodziek
was, gingen we midden in de nacht met de auto
een lange tocht naar noord Friesland rijden.
Kortom niet echt een lekker begin. Toch had ik er
uiteraard wel veel zin in na al die veel te korte week-
enden varen met Trui.
We waren op alles voor bereid, zo ook op veel
wind en veel zon. Met een gezellige bemanning en
veel hannessen om ons heen was het wel heel mooi.
Ook werden hier de echte meeuwen door Jasper
en Nicolette gespot (geen dikke frietmeeuwen dus).
En wat doe je als je na een heerlijke dag varen aan-
komt op een van de eilanden die daar liggen, dan
ga je afkoelen in het water. Terwijl ik met de bood-
schappen-crew naar de winkel was had de andere
helft bedacht een mooie duikplank te maken door
de kluiverpaal dwars op het schip te leggen. Ook
de plaatselijke jeugd lag al snel in het water. De
opblaasbandjes met leuke beestjes kwamen het
vooronder uit en toen we terug kwamen was het
een grote vrolijke bedoeling. Dus mee zwemmen!
Na een tijd kwam de uitdaging om Jalle in alle
zeven de beestjes te hijsen en het dan het water in
te duwen. Jalle kon dus al snel geen beweging meer
maken in de bandjes, wel waren we bang dat hij op
z’n kop zou blijven drijven. We namen de proef
op de som en hij bleef netjes rechtop drijven. Als
op een troon op het water waar bij alleen z’n been-
tjes nat werden. Natuurlijk moesten we wel pro-
beren hem op z’n kop in het water te krijgen, maar
dit bleek niet eens mogenlijk (helaas). We sloten
deze fijne avond af met een BBQ met het verse
Duitse gemarineerde vlees uit de supermarkt, waar-
door het van een afstandje leek alsof de boot in
brand stond. Gelukkig konden we naar zo’n ver-
moeiende dag lekker lang slapen aangezien het ge
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tij ons niet eerder dan ‘s middags toe liet te gaan
varen.
Natuurlijk hebben we ook het garnalen vissen niet
overgeslagen. Het was voor mij de eerste keer, wat
het extra gaaf maakte. Op tien meter afstand ke-
ken de zeehonden niewsgierig toe wat wij aan het
doen waren. Om de beurt namen Jelle, Jasper en
ik met z’n tweeën het touw om ons middel om te
gaan slepen. De vangst was niet reusachtig, maar
toch de moeite waard voor een paar toostjes. On-
derwijl werd er op de boot pannenkoeken gebak-
ken door Klaas, wat je van verre rook. De zeehon-
den lagen niet voor niets zo dichtbij. Na het garna-
len vangen lagen we nog steeds droog en moest er
maar een rivier on de boot worden gemaakt. Met
z’n drieën maakte we een super lange dijk om de
boot zodat het water er om heen stroomde. Als
snel gaf Jalle ons wat extra tools zoals het hoos
schepje en een blik. Toekijken was blijkbaar toch
interessanter dus hij gaf van op de boot aan waar
de dijkdoorbraken waren. Uiteindelijk was alles goed
dicht en was het tijd om op de boot met pannen-
koeken erbij even uit te rusten en te wachten tot we
verder konden.
Helaas kwam er ook een eind aan al dit leuks. Dan
is een week toch ineens heel kort. In Hussum (waar
we overigens ook begonnen waren) gaven we de
boot door aan de volgende groep vaarmensen en
mochten we in een gammele bus weer naar Neder-
land rijden. (maar goed dat ik geen rijbewijs heb
zodat ik kan slapen) bij het afzetten van Klaas in
Groningen hebben we zelfs de verjaardag van
Hidde nog gevierd met lekkere gebakjes uit Noord-
Friesland. In Delft was alles weer afgelopen en kon
al m’n enthousiaste verhalen uitrazen tegen de ge-
woonlijk bargangers zoals Gup en James.
Het was een geweldige week en komend jaar wil ik
weer!!! (dit keer niet tijdens m’n scouting kamp!)

Marie-Louise
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KM(B)T (KennisMakingsBotterTijd)

Alhoewel de meeste sjaars(ch) waarschijnlijk al tijdens de OWee even aan boord van Trui waren
geweest, vond de eerste echte kennismaking plaats op zondag 28 augustus. Na eerst een
weekend kennis gemaakt te hebben met Delft in het algemeen, de soos in het bijzonder en
natuurlijk met de IVA-cursus (met de onvergetelijke kreet: “Ik wil geen regels, ik wil bier!”),
kwamen we die zondagavond aan in de haven van Volendam, waar Trui samen met de VN-4
op ons lag te wachten.
Enige tijd later arriveerde ook de HK-22 en konden we een slaapplaats uitzoeken op de boot
waar we, dankzij één van Jelles vele lijstjes, op waren ingedeeld.

Het eerste wat bij het betreden van het vooronder opviel was dat een botter van binnen best
krap bemeten is en dat het nog niet mee zou vallen om acht (in het geval van de HK) tot 10
man, inclusief bagage, een slaapplekje te geven. Gelukkig waren er wat avontuurlijke lieden met
een waterbestendige slaapzak die kozen voor een ruime slaapplek onder de sterrenhemel (op
het dek dus). Hierdoor was er voor hun minder avontuurlijke / niet-in-het-bezit-van-een-
waterdichte-slaapzak zijnde mede-kmt’ers voldoende ruimte om zowel zichzelf als hun ba-
gage een goed plekje te geven voor de nacht.
De volgende dag werd er na het ontbijt koers gezet naar Medemblik. Aangezien mijn zeil-
ervaring tot voor de KMT beperkt was tot een middagje zeilen als klassen-uitje in de vierde,
was dit niet alleen mijn eerste kennismaking met de botter, maar ook met echt zeilen, wat voor
de meeste sjaars(ch) het geval was. Gelukkig hadden de weergoden besloten ervoor te zorgen
dat onze eerste zeilervaring een zeer aangename zou worden: met uitzondering van donderdag
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was het heerlijk weer. De zon scheen volop en de meeste dagen stond er een redelijk briesje.
Na de civielers onder ons te hebben getracteerd op het Naviduct (een tunnel onder een sluis die
door een dijk heen loopt, hoe verzin je het?) en te hebben bewezen dat landbouwzeil ook
prima werkt als zeil-zeil, kwamen we ‘s avonds aan in Medemblik. Daar leerden we dat in een
bun niet alleen vis, maar ook bier prima koud blijft.
Dinsdag vervolgden wij onze reis en wel in de richting van Stavoren. Toen we midden op het
IJsselmeer lagen besloot de wind er mee op te houden, wat een mooi excuus opleverde om
voor anker te gaan en een (zeer frisse) duik te nemen in het water. Toen iedereen lekker had
gezwommen, alle zeil- en droogpakken naar tevredenheid waren uitgetest en bleek dat de wind
er die dag geen zin meer in had werd er besloten dan maar op de motor verder te varen. Om toch
gezellig bij elkaar in de buurt te blijven werden de touwen waarmee de botters voor het zwem-
men aan elkaar waren gebonden niet losgemaakt, maar voeren we verder als een soort siamese-
botterdrieling.
Woensdag bracht ons weer terug naar Enkhuizen, echter niet voordat we geleerd hadden dat
twee autobandjes aan een botter hangend voor een zeer groot vertragend effect kan zorgen.
Donderdag was voor mij de laatste dag, aangezien de bestuurders van de faculteit LR in hun
oneindige wijsheid hadden besloten niet zoals alle andere studies gewoon op maandag een
introductie te houden, maar om die introductie naar de vrijdag ervoor te verplaatsen zodat we
maandag gelijk konden beginnen met studeren. Daarom werden de overige LR’ers en ik op de
HK gezet waarmee we weer terugvoeren naar Almere.
Inmiddels hadden de weergoden besloten dat we ook maar eens mee moesten maken hoe het
is om te zeilen als er wat meer wind staat. Dit zorgde voor wat hogere golven en wat meer
spektakel dan op de voorgaande dagen, maar werd door diegenen onder ons met een zwakke
maag toch wat minder op prijs gesteld.
Uiteindelijk liepen we zo rond een uur of zes binnen in de haven van Almere en kwam er een
einde aan een onver-
getelijke kennisma-
king met het botter-
zeilen!

John-Alan
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Klussen
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wk

48

49

50
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52

1

2
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dag
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vr
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di
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vr
za
zo
za
zo
za
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za

datum

29 Nov
03 Dec
04 Dec
10 Dec
11 Dec
17 Dec
18 Dec

02 Jan
03 Jan
04 Jan
05 Jan
06 Jan
07 Jan
08 Jan
14 Jan
15 Jan
21 Jan
22 Jan
28 Jan
29 Jan
04 Feb
05 Feb
06 Feb
07 Jan
08 Feb
09 Feb
10 Feb
11 Feb
12 Feb
18 Feb
19 Feb
25 Feb
26 Feb

speciaal

kerst
kerst
oud
nieuw

witte week
witte week

helling
helling
helling
helling
helling
helling
helling

doen!

De botter aangekomen in Rotterdam
boot uitruimen
spullen opruimen
boot poetsen
boot schoon
krabben van de boot, peut poetsen van het vooronder,
lijnolie vooronder

schilderen van kastjes,
repareren vlonders en bakskisten
lijnoliën interieur

tanen van de zeilen
opvouwen van de zeilen
krabben, lijnoliën, harpuyzen

krabben, lijnoliën, harpuyzen

krabben, lijnoliën, harpuyzen

lijnoliën, harpuyzen

hellingweek!

laatste klusjes

inruimen
laatste hand, boot mag weg…
wegvaren uit Rotterdam !

Klusplanning
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Botter tijdens pieper-race

Trui-Wiki

Recentelijk heeft een trui een eigen Wiki-pagina, gestart door enthausiaste zeilers. Op deze
pagina wordt een soort botter-encyclopedie gemaakt, met contact informatie, handige adressen
en telefoonnummers, verhalen en nog veel meer. Ook de bulletalie zal binnenkort digitaal
beschikbaar zijn op deze web-pagina. Zeker het bezoeken waard!
De Trui-wiki is te bereiken via http://botter.oli.tudelft.nl .
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Slag in de rondte 2005

De Slag in de Rondte is een zeilwedstrijd voor charterschepen op de waddenzee, voordat ze naar hun winter-
havens gaan wordt er nog een keer écht mee gevaren. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk Texel - de
Cocksdorp, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Noordpolderzijl aan te doen. De start en
finish is in Harlingen.
Omdat de wedstrijd alleen voor charterschepen is mag Trui officieel niet meedoen, maar omdat Marijn een t-
shirt wilde kopen bij de juiste schipper werden we toch uitgenodigd voor het schipperspalaver. Daar kregen we
de regelementen, het officiële logboek en Marijn z’n t-shirt.

Maandag 7-11-2005

Bemanning: Marijn, Jasper, Hidde, Peter, Arie, Freek, Wouter en Jelle
11:00
Na 4 accu’s en een kapot boortje zit de kanonsloop-kachelpijp eindelijk op z’n plaats. Nog wat
laatste spullen van de Condor gehaald en we vertrekken.

11:30
Shit, regelementen en logboek vergeten mee te nemen van de Condor.
Vertrokken uit Harlingen op grootzeil en fok na uitgang haven gegepen, nu voor de wind op
grootzeil, fok en pikkertje richting noord.

15:50
Aanleg aan de veerdam van Ameland, Jelle rent naar het havenkantoor om de vlag die Arie heeft
gemaakt van theedoek en tie-wraps aan de paal vast te knopen.
Voor afvaart hebben we de boot 2x verhaald, met bomen en achterspring.

16:15
Afvaart van Ameland richting West, Reegeul uitgekruist

17:30
Vastgelopen, overstag gegaan en met boom losgekomen.

17:45
Weer vastgelopen, het tuig gestreken en nagedacht over het eten.

17:47
Ton gevonden, de boot komt los en we hijsen de zeilen weer.

17:55
In de Zuiderspruit ligt een kabellegger net naast de geul, aangeroepen op kanaal 10 en 16, geen
antwoord. Aanvang passage noordwest zijde, de passagezijde behoort aangegeven te zijn met
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een rood/wit licht. Deze zijn niet te onderscheiden door de grote schijnwerpers op de boot. Ze
waren pas zichtbaar na passage.

18:00
De kabellegger reageert op kanaal 16 en adviseert passage aan de zuidzijde. De motor gestart en
achteruit gevaren om de ankers te ontwijken.
Na passage van de kabellegger de motor afgezet en het tuig weer gehesen. Het witte licht is aan
deze zijde wel zichtbaar.

18:35
Weer vastgelopen, de zeilen gestreken en het anker uitgegooid. Stevig gegeten en om 9 uur gaan
slapen, nu is er toch niet genoeg water om te kunnen varen.

23:45
Er is weer genoeg water, we zijn wakker en halen het anker op. Met fok weggevaren richting
Lauwersoog. Later het grootzeil erbij gehesen. Er lagen steeds twee man voorop het voordek
met de grote schijnwerper om de tonnetjes van de geul te spotten. Op deze manier lukte zelfs
het afsnijden van een bochtje prima.

04:15
De zeilen gestreken en vlakbij Lauwersoog voor anker gegaan om weer te gaan slapen. Tijdens
het slaapmutsje twee andere zeilboten langs zien varen.

Dinsdag 8-11-2005

10:45
Anker op, grootzeil en fok gehesen en koers gezet richting Noordpolderzijl (NPZ).

12:00
Vastgelopen

13:30
Écht vastgelopen, aan dit tij hebben we niks. Het hoogwater heeft een verlaging van 50 centime-
ter. Arie blijft vol goede moed aan een boom hangen en Hidde begint maar vast met het maken
van pannenkoekenmix.

14:00
Door Arie z’n eigenwijsheid hebben we het schip gedraaid, maar liggen nog steeds vast.

14:30
Losgekomen en meteen rechtsomkeert gemaakt, met zo weinig water is NPZ niet te halen. Op
fok en grootzeil zeilen we weer terug richting Schiermonnikoog.
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15:35
Zeilschip ‘de Overwinnig’ gezien, die stoven met idiote snelheid richting de plaat waar wij net
vanaf geboomd waren.

16:45
Op fok en met behulp van bomen de aanloop naar Schier gestart in de geul. Afgaand tij dus
meer motivatie om niet vast te lopen. Vlak voor de haven van Schier ligt zeilschip ‘de Balder’
vast op een bankje in de binnenbocht van de geul.
De bemanning van de Balder begint te juichen als we langs ze komen gezeild, natuurlijk lopen
we precies op dat moment vast. De Balder lacht, en Peter begint als een waanzinnige te bomen,
het havenhoofd van Schier wordt net gehaald. Jelle rent weer naar de vlaggenmast, 5 minuten
na aankomst op Schier is het water echter al dermate gezakt dat we er ook niet wegkomen. Tijd
voor warme choco op het eiland.

23:15
Bomend en met het binnenhalen van de lange ankerlijn die we hadden uitgegooid vertrokken
van Schier. Helaas waren de wind en stroom te sterk tegen en zijn we weer voor anker gegaan.
Door het krabbende anker zag het staakje zijn dood al een kwartier van tevoren aankomen.

0:30
De Balder is vertrokken, we maken weer vaart met bomen en de ankerlijn om over bakboor op
grootzeil en fok richting het gat van Schiermonnikoog te varen.
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Over Wierumerwad naar de Zuiderspruit, door het scheepsgat naar het Dantziggat. Hier de
recordsnelheid van deze week gehaald; zo’n 7,5 knoop. Om 5:30 het anker uitgegooid.

Woensdag 9-11-2005

11:45
Anker op, richting het Vaarwater van de Zwarte Haan. Opgekruist naar West-Terschelling,
hierbij liet de wind het echter wat afweten en zwakte af naar kracht 3 a 4.

17:00
De aanleg van de Boreas en Najade was live te volgen via de marifoon.

19:00
Aanleg aan de veersteiger van Terschelling, helaas te laat voor Peter en Wouter om de laatste
veerboot nog te halen. Het vlaggetje wordt geknoopt en Frederik komt aan boord.
Gelijk doorgevaren naar Vlieland.

21:30
De Boreas vaart weg van Vlieland, de Najade wil aanleggen en de Balder ligt in de weg. Op de
vraag ‘liggen jullie vast ofzo?’ komt geen antwoord, achteraf  hoorden we dat ze daar inderdaad
al 3 uur lagen. Om de Najade de kans te geven om aan te leggen met ze mee gekruist, waarbij we
zo prut mogelijk voeren om ze maar niet voorbij te varen.
Het anker uitgegooid en gewacht tot de Najade en Balder klaar waren, de voortreffelijke pasta-
schotel die Arie had gekookt (lees: gebalanceerd) toen we door het Stortemelk voeren.

22:00
Aanloop naar de kade van Vlieland, waar Piers al een aantal uurtjes op ons stond te wachten.
Vlaggetje geknoopt en doorgevaren op grootzeil en fok richting de straat van Schieringhals.

2:30
Door het gasboeiengat zijn we bij het foksdiep terecht gekomen, op het moment dat de geul
gepeild werd is het wereldrecord ankeren gevestigd.

Donderdag 10-11-2005

14:30
Anker opgehaald en op gereefde fok en grootzeil noordwest uit naar het gasboeiengat.

15:05
Vastgelopen, het is nog opkomend tij dus we zouden nog los moeten kunnen komen.

15:45 tot 16:45
Nu zijn we uitgeslapen en hebben zin in varen, dus zullen we loskomen van deze plaat ook!
Fok eraf gehaald en geprobeerd de kop omhoog te bomen, grootzeil eraf en nog meer bomen.
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Alle mensen op het achterdek gezet, op twee na die op het voordek gingen bomen. Gepro-
beerd om de kop om te bomen zodat we dan in ieder geval met de kop in de wind voor anker
zouden liggen.
De kop zit vast, dus dan de kont maar om bomen. Zit ook vast.

16:45
Anker uit, kachel aan. Uw botter ligt zo hoog op de bank dat hij zijn eigen postcode heeft.

Vrijdag 11-11-2005

00:45
Anker op en met gereefde fok over bakboord in de richting van het gasbooreiland gevaren, daar
de geul uitgepeild en het grootzeil erbij gehesen. Met een idiote snelheid naar Harlingen gevlo-
gen.

4:41
Passage havenhoofd Harlingen, finish van de slag in de rondte 2005 voor Trui.
We zijn het dokje van Harlingen in gevaren en vlak naast de Condor gaan liggen, daar het bier
opgehaald en Peter verteld dat we gefinisht zijn. Na genoeg bier en een enorme bunkerpartij
van het overgebleven eten hebben we het officiële logboek op de Condor ingevuld en ingele-
verd.

Na afloop van de slag was er een groots feest in café de lichtboei, het eindklassement zag er als
volgt uit:
1. Overwinning
2. Ouderzorg
3. Najade
4. Balder
5. Boreas
6. Trui
7. Gemma Everdina

De Gemma Everdina kwam te laat binnen, een kwartier voor de prijsuitreiking. Zij hadden
ongeveer elke zandbank tussen Harlingen en Noorpolderzijl nader onderzocht en werden
daarom beloond met de bolletjestrui voor het bergklassement.
Trui had niet officieel meegedaan, maar werd wel genoemd met de opmerking dat we het
volgend jaar maar eens officieel moeten proberen.

Meer info over de slag:
http://www.lizier.net/

Jelle
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Vereniging

Vrienden van Trui

Algemene Informatie
Vereniging Vrienden van
Trui

De Vereniging Vrienden van Trui (VVT) is een vere-
niging 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 opge-
richt in maart 2002 en onder haar verantwoordelijk-
heid 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 vereni-
ging of het lidmaatschap kunt u altijd contact met
ons opnemen.

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 aan-
meldingsformulier 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.

Contact

Vereniging Vrienden van Trui

adres: Coenderstraat 1
2613 SM Delft

telefoon: 015 214 41 13
email:      VVT@bolkhuis.tudelft.nl
giro: 9356042
KvK : 27.25.14.40

Bestuur

Voorzitter :    Anneke van de Langkruis
Secretaris: Harald Dopper
Penningmeester : Eric Vroege
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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 doel-
stelling van deze stichting is om het schip, in een au-
thentieke 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 kun-
nen 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.

Contact

Stichting tot Behoud van de

BU130

adres: Coenderstraat 1
2613 SM Delft

email:         botter@oli.tudelft.nl
giro: 3030194
KvK : S 145242

Bestuur

Voorzitter :
Hidde Boomsma 06 487 291 73
Secretaris:
Chris Booij 06 253 758 69
Penningmeester :
Céline Stadig 06 421 522 26
Commissaris onderhoud
Joram Schurink 06 414 869 76



26

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 opleidings-
systeem Dogma II kent drie klassen: Starter, Maat In Opleiding (MIO) en Schipper In Oplei-
ding (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 kerstva-
kantie 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 € 400 studentenprijs: € 350
Midweek € 500 studentenprijs: € 425
Week € 780 studentenprijs: € 660
Losse dag midweek € 200 studentenprijs: € 170
Losse dag weekend € 250 studentenprijs: € 210
Stichtingsweekenden (*) € 12,50 SIO’s (*): € 5
Visserijdagen (*) € 15

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



Indien onbestelbaar:

Vereniging Vrienden van Trui

Coenderstraat 1

2613 SM Delft


