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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 vier
maal per jaar.
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Redactioneel
De zomer is reeds voorbij, de herfststormen alweer in volle gang. Afgelopen zomer
heeft Trui weer heerlijk over het wad gevaren. met allerlei groepen enthouisaste
botteraars. Al deze botteraars hebben ook allerlei flessen sterk verzameld onderweg.
Dit resulteerde in De Enige Echte VVT Sterkproeverij op 20 september. Onder
het genot van Borkumer Sanddorngeist, Langeooger Dünengeist (mijn persoonlijk
favoriet) en andere soorten sterk werd het een erg gezellige avond.
De zaterdag daarvoor stond ook al helemaal in het teken van Trui en haar
‘organisatie’: toen was er namelijk het Schippers-Bestuurs uitje! Meer hierover
verderop in deze Bulletalie.
Verder nog bij de Blauwe Schuit
op bezoek geweest, nog een
MIO-meeting tussendoor en een
interactieve lezing over het BPR,
gegeven door Stefan.
Kortom: veel activiteiten op het
land afgelopen tijd! Gevaren heb
ik zelf nauwelijks: na de OWee
even op en neer om de mast
eruit te laten halen en verder
nog een MIO-dag. Dit najaar
Overal de juiste boeien plaatsen tijdens de BPR lezing
vast nog wel een keer met een
bikkelweekend mee, en komend
voorjaar de ‘schade’ maar weer eens goed inhalen!
In deze Bulletalie valt er van alles te lezen over allerlei zomerweken, de KMT maar
ook over allerlei klusnieuws: er is namelijk afgelopen zomer al aardig wat gedaan aan
Trui, en komende winter staat er natuurlijk ook weer van alles op het programma.
Marieke, Commisaris Bulletalie & Activiteiten
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Van de Stichtingsvoorzitter
Om maar meteen met het laatste te beginnen: er zijn weer twee gezellige botterborrels
geweest! Op de Bolk hadden we een gezellige zomerreünie met een sterkproeverij
van flessen sterk die verzameld waren op het Nederlandse en Duitse Wad gedurende
de afgelopen vakantie. Een mooie avond waarbij we ook een presentatie gehouden
hebben over het varen, opleiden en onderhoud van Trui.
De tweede botterborrel was niet in Delft, maar in Leiden. Met het bestuur van
de Stichting en de VVT zijn we naar de Blauwe Schuit geweest om ook daar een
presentatie te houden over Trui. Zij varen niet meer in november, dus voor hen is
Trui ook een mooie kans om nog een maandje langer door te zeilen. We hebben een
aantal Leidse inschrijvingen voor de Bikkelweekenden dus dat wordt zeker gezellig.
Inmiddels zijn we ook gewisseld
van secretaris. Jasper heeft na 3 jaar
secretaris te zijn geweest het stokje
overgedragen aan Diede. Jasper gaf de
stichting een mooi knopenboek waar
we zeker gebruik van zullen maken
en Diede had een mooi aandenken
geklust van één van de dekbalken die
we afgelopen zomer hebben vervangen
(zie foto).
Diede geeft het aandenken aan Jasper
Want afgelopen zomer hebben we niet
alleen maar gezeild, er is ook geklust aan Trui. We zijn een week eerder naar Delft
gekomen om het zeilwerk stijver te maken met draadeindes en de rotte delen van
twee dekbalken zijn weggehakt en vervangen. Als Stichtingsbestuur zijn we hier een
lekker weekje mee bezig geweest in zo ongeveer de warmste week van het jaar.
Inmiddels komen de kou en de storm ons land al weer binnen. We doen natuurlijk
weer mee met de Visserijdagen van Workum en ook de Slag in de Rondte staat weer
op de planning.
Schrijf je dus vooral in voor de weekenden dit najaar, of ga een weekje varen met de
Slag of de Visserijdagen!
Emiel Klifman, Voorzitter BU130
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De zomerklusweek
In de loop van het vorige jaar werd het steeds duidelijker dat er iets gedaan moest
worden aan de stijfheid van het zeilwerk en de rottigheid van de dekbalken. Daarom
hebben het stichtingsbestuur en een aantal enthousiaste hulptroepen de week voor de
OWee in de Nieuwe Haven van het zonovergoten Delft aan de boot geklust.
We zijn begonnen met gaten
boren door het zeilwerk.
Daarvoor hadden we een
bekistingsboor van 20 mm breed
en 1 meter lang van het internet
georganiseerd. Met dat monster
hebben we twee gaten geboord
voor twee draadeinden. Die zijn
erin gezet en goed aangedraaid.
Daardoor zitten de balken die de
mast op zijn plaats houden nu
beter aan elkaar vast. Het witte
De gaten in het zeilwerk
kastje heeft nog niet geprotesteerd
over de te varen koers, dus het lijkt te werken. (4 oktober)
Ondertussen zijn de rotte koppen
van de dekbalken boven de watertank
losgezaagd en uit de boot gesloopt.
Dat ging iets makkelijker dan
verwacht, omdat het hout inmiddels
om de spijkers heen compleet weg
was. Het was dus echt wel nodig
om iets te doen. Eén van de koppen
hangt nu aan Jaspers muur te pronken
als trofee voor zijn tijd als secretaris.
Eduard heeft met zijn befaamde
Wouter verwijderd de kop van een dekbalk
flextechniek (al het hout dat je
niet nodig hebt in stof veranderen)
nieuwe stukken hout passend gemaakt en aan het eind van de week hoefde de boot
alleen nog maar gepoetst te worden om klaar te zijn voor de OWee.
Johan
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Komend klusseizoen
In het kader van de transparantie: Dit is het jaarlijks terugkerende stukje dat jullie
moet vertellen waarom het belangrijk en leuk is om ook dit jaar weer te komen
klussen. Dit is het eerste jaar dat ik het schrijf omdat ik bezig ben om Eduard op te
volgen als kluscom.
Ook dit onderhoudsseizoen zullen we ons weer richten op de gebruikelijke klussen.
In het eerste weekend (1 en 2 december) gaat alle losse inventaris in een busje naar
Delft, zodat we in Rotterdam onze handen vrij hebben. Dan wordt de motor onder
handen genomen. Vorig jaar hebben we dat ook in het tweede weekend gedaan, en
dat beviel wel. Het is namelijk goed om je olie te verversen voor alle zwevende troep
weer aangekoekt is. De daaropvolgende weekenden zullen in het teken staan van
het krabben en lijnoliën van de boot. Onder de oude troepige bruine laag zal weer
mooi licht hout tevoorschijn komen, en dat zullen we ook dit jaar weer liefdevol
insmeren met een aantal lagen lijnolie. Vorig jaar heeft Eduard zelf harpuis gemaakt
uit gekookte lijnolie en hars en nog wat andere spulletjes (voor het recept: kluscom@
bu130.nl). Er is niet of nauwelijks verschil te zien tussen de oppervlakken die met
dat spul gedaan zijn en die die met harpuis van de firma Vliegenthart zijn gedaan.
Daarom zullen we dit jaar voornamelijk onze eigen harpuis gebruiken.
In de witte week van de TU en hogeschool InHolland, van 14 januari t/m 20 januari
is dan de soosklusweek. Alle inventaris zal schoongemaakt en in de desbetreffende
smots gezet worden. De kooien en de braadspil in de lijnolie, de bakskisten in de
blanke lak, het kastje in de witte verf en de vlonders van onderen in de carboleum.
Het ziet er naar uit dat het anker dit jaar in dezelfde combinatie van loodmenie en
verf gezet wordt als vorig jaar, want dat zit er ook nog altijd goed op.
In het laatste weekend van de soosklusweek zullen de zeilen weer gerepareerd en
getaand worden, zodat ook die er weer goed uit zien en goed tegen wind en weer
bestand zijn.
Van 4 tot en met 10 februari, in de voorjaarsvakantie, zal Trui bij de Koningspoort de
helling op gaan. Daar zullen we de onderkant van het schip opnieuw insmeren met
bottomcoat, en het bovenwaterschip in de lijnolie en harpuis zetten. Ook de naden,
met name aan stuurboord boven de waterlijn zullen extra aandacht krijgen. Die
zijn er namelijk niet zo goed aan toe als we graag zouden willen. De meesten zullen
gebreeuwd worden maar een aantal plekken (waar uiteinden van gangen op elkaar
zitten) zal gefixt worden met een speciaal kittruucje. Als het goed is hoeven we dan
volgend jaar minder te hozen.
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Om de stijfheid van de boot te vergroten, en daarmee ook weer te zorgen dat er
minder gehoosd hoeft te worden, zal het vlak ook extra vastgebout worden aan de
spanten.

Trui op de helling
In de twee weekenden daarna zullen alle klussen afgerond worden en de spullen
zullen weer aan boord gebracht worden. Als alles dan goed gegaan is zal Trui op
zaterdag 2 maart, na een afwezigheid van drie maanden weer over het IJsselmeer
varen.
Er is genoeg te doen en het belooft dus weer een groot festijn van slechte muziek,
goede verhalen en vieze botteraars te worden. Deelnemen is kosteloos, lunch wordt
verzorgd en deelnemen kan door je in te schrijven op de kluslijsten die rond begin
november op het botterprikbord zullen verschijnen.
Johan
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Zomerweek 1
Zoals ieder jaar was het ook deze keer zo rond begin juli tijd voor Trui om haar
vertrouwde stek in het Zuiderzeemuseum te verlaten en koers te zetten naar de
woeste baren van het Oost-Friese Wad. De bemanning voor deze eerste zomerweek
stond onder leiding van schipper Martijn en bestond verder uit Chris, Johan, Dirk en
ondergetekende.
Om onze opvolgers zo veel mogelijk te kunnen laten genieten van het Duitse in
plaats van het Nederlandse Wad, en om dat zelf ook nog een beetje te kunnen
doen, besloten we zo hard mogelijk richting het Oosten te varen. Enig voorbehoud
daarbij was het aandoen van Vlieland om de aangedane Neerlandse Waddeneilanden
collectie van de schipper compleet te maken.
Aldus besloten, voeren we het Markerhaventje uit en werd koers gezet naar de
Waddenzee. In één dag de Waddenzee halen vanuit Enkie bleek goed te doen, maar
ook een Waddenhaven was toch wat ambitieus. Aldus werd er geankerd in een – na
later bleek- ietwat hobbelig stuk Waddenzee. Na een goed gehutste nachtrust werd de
koers hervat naar Vlieland, waar het water in de haven gelukkig een stuk rustiger was.

Een uitgebreide strand-, c.q. boswandeling en een golvenloze slaap later ging de reis
verder naar het Oosten. Via nog een zandplaat werd vervolgens Schiermonnikoog
aangedaan. Hier mochten we een bijzondere gast verwelkomen, de heer Paul van den
Berg, die in zijn jeugd vaak met Trui heeft meegevaren. Hij vond het varen zo leuk,
dat hij niet alleen al zijn eigen boten naar Trui heeft vernoemd, maar ook zijn vrouw
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op de naam Trui heeft uitgezocht.
Verder heeft hij ons verblijd met een fles authentieke Schelvispekel, met het oude
etiket. Tijdens de sterkproeverij hebben we deze uitvoerig beoordeeld, met als
conclusie, dat misschien niet alles vroegâh beter was, maar de SP in ieder geval wel.
Dat, of we moeten voortaan de fles SP eerst een paar jaar laten liggen rijpen.
Op Schiermonnikoog besloten we ook om de legendes omtrent de Tox-bar eens
persoonlijk te verifiëren. Conclusie: de legendes stammen waarschijnlijk van later op
de avond, of later in het seizoen. Daarnaast blijkt een aantal leden van de bemanning
niet onverdienstelijk te kunnen biljarten.
Vanaf Schiermonnikoog konden we, na een lunch-, getijden- en douchestop in
Lauwersoog, dan eindelijk ons doel bereiken: de grens met de Bondsrepubliek
Duitsland. Na nog een nacht ankeren werd de onzichtbare lijn in het water vrolijk
overvaren en bereikten we Borkum. Nadat we de havenmeester hadden uitgelegd dat
wij als Holländer inderdaad de kunst van het radfahren machtig waren, vertrouwde
hij ons zijn collectie huurfietsen toe. Aldus kon eens op een heel andere manier dan
via het welbekende treintje het dorp bereikt worden. In het dorpje werd een lokaal
brouwsel uitgezocht voor de sterkproeverij en een smakkelijke pizza verorberd.
De volgende ochtend was alweer de laatste dag van de vakantie aangebroken. Een
korte oversteek naar Norddeich maakte een einde aan het vaarplezier, al hebben Dirk
en Martijn met Klein Truitje nog een expeditie ondernomen naar de havenbult van
Norddeich (het middelpunt van de bekende kardinalenrotonde). Het gerucht gaat
inmiddels dat zij met de meegenomen bunplankjes over de bult zouden zijn gelopen,
maar dat zou een gedegen planning impliceren. In werkelijkheid gebruikten zij de
skippyballen die in KT dienst doen als luchtkasten.
Een laatste nacht aan boord werd gevolgd door een treinreis van schier epische
proporties, waarin de Deutsche Bahn, Arrivia en de Nederlandse Spoorwegen er met
vereende krachten toch in slaagden ons heelhuids in Delft aan te laten komen.
John-Alan
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16! Zwemmen met Klein Truitje
Afgelopen zomer wist ik een lang onderbroken traditie weer voort te zetten: Een man
over boord zijn. Hoe dat allemaal liep en wat Klein Truitje daar mee te maken had,
lezen jullie hier.
Het begon allemaal op een zonnige dag met een windkrachtje 2 á 3. Een mooie dag
dus om eens te gaan kijken hoe het ‘buitengaats’ was op de Noordzee. Sommigen
wilden helemaal buitenom een eiland, maar uiteindelijk werd gekozen om gewoon
een stukje de Noordzee op te varen en dan weer terug te gaan. En precies op die
terugweg ging het fout.
Stefan zei dat het volgens hem wel leuk
was om dit alles even in Klein Truitje
te aanschouwen. Ik was natuurlijke de
eerste, en later bleek ook laatste, die dat
wel even wilde proberen. Ik liep richting
klein Truitje, maar meteen werd gezegd
door de twee aanwezige schippers (Jelle
en Stefan) dat ik wel een reddingsvest
aanmoest. Ik besloot daar vooral wat
flauwe grappen over te maken in de
trant van ‘We gaan natuurlijk ook de
wereldzeeën bevaren” en “het zijn wel erg
barre omstandigheden.”. Ook besloot ik
nog even te vragen hoeveel zo’n CO2patroon nou precies kost.

Klein Truitje in volle glorie

Tijd om in te stappen. Dat instappen deed ik niet geheel in het midden van
Klein Truitje. Op dat moment begon Klein Truitje om te slaan alsof het een Aak
was waarbij iemand met windkracht 8 nog een kluivertje bijzet. Voor dat soort
beschouwingen had ik toen echter geen tijd want ik lag al in het water. En nog geen
5 seconden later hoorde ik een luid “Pssssssssst”.
Op dat moment begon ik de Noordzee op te drijven en dat is geen pretje op de
drukste scheepvaartroute van het Noordelijk halfrond. Ik dreef tussen diverse
container- en visserschepen en wonder boven wonder ging dat goed. Er hing al snel
een marinehelikopter boven mijn hoofd, maar gelukkig was die niet nodig. Op
dat moment was Jelle namelijk al onderweg om mij weer op te pikken. Gelukkig
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was ik door het plofvest goed
herkenbaar en wist Jelle de kont
van Trui vlak voor mijn neus te
parkeren waardoor ik het roer
kon vastpakken. Gered!
Op dat moment was het tijd
om de zeer belangrijke vragen
van de dames aan boord, in de
trant van “hoe voelt dat nou als
zo’n plofvestje zich opblaast?”
en “was het water koud?” te
beantwoorden en mijzelf en mijn
spullen te laten drogen. Want
ook mijn (niet-zout)waterdichte
telefoon en portemonnee had ik
gewoon bij me.
Al met al een enorme belevenis
die ik iedereen kan aanraden.
Ik ben, volgens de overlevering,
de eerste sinds een jaar of vijf
die een echte man over boord
is geweest. Dat is natuurlijk
jammer, want dit moet je
gewoon een keer gedaan hebben.
Dus wie is de volgende?

Het had weinig gescheeld of Wouter werd door de
helikopter meegenomen..

Wouter
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OWee
Dit jaar was Trui wat lastiger
te vinden tijdens de OWee dan
gebruikelijk, maar ze was er wel
degelijk. In de vorige Bulletalie
heb ik jullie mogen vervelen
met het gerompslomp wat
betreft de ligplaats voor Trui
tijdens de OWee. Uiteindelijk
had ik met de gemeente en het
Hoogheemmraadschap kunnen
regelen dat de doorgang onder
de Kapelse Brug uitgegraven
zou worden, alleen dit zou in de
week voor de OWee pas gebeuren
omdat BAM dan een deel van
het resterende stukje brug ging
slopen. Verrassend genoeg hebben
de bouwvakkers deze planning
niet waar kunnen maken (dit
is nu uitgesteld tot november!),
dus gingen we voor plan B:
in de Kolk, op de plek van de
watertaxi’s.

Trui in de Kolk

Helaas was dit niet op de meter nauwkeurig afgesproken, waardoor tijdens de OWee bleek
dat ik een andere plek in gedachte had dan de havenmeester. Hierdoor lagen we naast de
watertaxi’s, achter het witte hek dat over de brug loopt.
Desalniettemin gingen we er alsnog supergave en gezellige OWee van maken. Er stonden
de nodige activiteiten op de planning, alles lag klaar op Trui (uiteindelijk ook nog een
drankvergunning), oftewel: wij waren er klaar voor :)
Helaas konden veel nullen Trui niet vinden. Het was, vooral door de trouwe botteraars die
even een biertje kwamen doen op Trui, erg gezellig aan boord, maar er waren helaas weinig
nullen te bekennen.
De woensdag was hier gelukkig een uitzondering op, toen we met een loopbal over het water
in de Kolk gingen lopen. Dit was erg geslaagd en naast dat menig botteraar deze alternatieve
manier van transport over water wilde proberen, waren er ook een aantal nullen die langs
kwamen.
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De uiteindelijke opkomst op Trui viel wat tegen en het laatste woord over de locatie is nog
niet gesproken, maar in ieder geval gaan we voor volgend jaar onze pijlen richten op alsnog
een plekje aan de Lange Geer. Zelfs met correctiefactor zou het best mogelijk moeten zijn om
daar te komen liggen als BAM van plan is om rond november daar de werkzaamheden klaar
te hebben.
Iedereen die heeft mee geholpen of is langs gekomen in ieder geval enorm bedankt!
Roy

Speciaal voor de OWee is de oude trog van Trui (vervangen in de winter van 2010, zie
http://youtu.be/j9SyZRIvYJA), door het VVT bestuur omgebouwd tot heuse bank op
wieltjes!
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Chillen met je billen op een geteerde plecht
In de laatste week van augustus hebben meer en minder ervaren botteraars genoten
van het pionieren met een botter. Ruim dertig eerstejaars – niet gehinderd door
enige ervaring - studenten waren gestrikt om kennis te maken met elkaar en het
bottervaren. Terwijl andere Delftse studenten zaten te zwoegen op tentamens,
ervoeren de nieuwelingen de geneugten van slapen onder de sterrenhemel, het
voortdurend verplaatsen van zooi, het sjorren aan de zeilen, het bereiden van
botterkost, het zwemmen in buitenwater, het authentiek kakken op een puts en het
chillen met je billen op een geteerde plecht. Voor sommigen zichtbaar even wennen,
maar geen betere plek om elkaar te leren kennen dan aan boord waar je niet om
elkaar heen kan. Botterleven zoals het hoort te zijn: buiten en samen.

Handen in je zakken

Naast de BU130 was de EB58 één
van de schepen die mee mocht
varen. De schipper eigenaar van
de EB58 verliest haar sjût liever
niet uit het oog, en dus mocht
ik – Bertien – ook mee ondanks
dat ik wel ouder, maar geen oudtrui-er ben. Het is altijd leuk om
met andere schippers en maten
te varen en te zien en te leren van
hoe anderen zeilen en nadenken
Met 7 man het anker eruit sleuren
over maneuvres. Zo zeil ik vaak
met weinig mensen, terwijl de schippers van Trui juist vaak veel bemanning aan
boord hebben. Net zoals tijdens de KMT. In plaats van zelf te sjorren en te trimmen,
moest ik van de schippers van Tui proberen mijn handen in mijn zakken te houden
en anderen het werk laten doen. Dat valt nog niet mee kan ik je verzekeren. Er is
immers altijd wel wat te doen, een lijn opschieten, val vastmaken, schoot iets vieren,
wat meer zwaard ... Met veel plezier heb ik gekeken hoe de schippers en maten van
Trui de bemanning daarbij betrekken. Daar kan ik nog wel wat van leren!

Aan elkaar gewaagd

De botters waarmee tijdens de KMT werd gevaren behoren allemaal tot Neerlands
varend erfgoed en hebben een hele visserijgeschiedenis gemeen. Maar ze hebben
natuurlijk ook alle drie hun eigen verhaal. De geschiedenis van de VN4 ken ik
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nauwelijks, wel die van Trui en de EB58:
De BU130 is een van de oudste botters die nog rond vaart, de EB58 een van jongste:
gebouwd in 1919 nadat het besluit tot de afsluiting van de Zuiderzee door de
afsluitdijk werd genomen;
De BU130 heeft een brede kop en een relatief smal kontje, de EB58 heeft een smalle
kop en een dikke kont. Dit is een indicatie van het vroegere vaargebied en type
visserij;
De BU130 is al decennia in bezit van de Delftse stichting, de EB58 is sinds ze in
1959 uit de visserij is gekomen particulier bezit;
De BU130 biedt
tegenwoordig
slaapplaatsen aan
ongeveer 10 mensen
onder de plecht, de
EB58 is orgineel
ingetimmerd waardoor
er net als vroeger
maar plek is voor
een handvol mensen.
Vroeger werd er
immers gevist door
twee volwassen kerels
en soms een knecht(je);
Zelfs op Trui geen voldoende plek voor de KMT
De BU130 heeft een
lekkende plecht, en de
EB58 niet. Dat laatste is vooral een voordeel bij stevig zeilweer en buiswater en/of
als het met bakken uit de hemel valt. Het voordeel van de gepekte plecht van Trui is
natuurlijk wel dat je er niet met je broek aan blijft plakken bij warm weer. Maar ja,
schoon blijft die broek toch niet aan boord.
Hoe verschillend schepen ook zijn, ook in hun zeileigenschapen, tijdens de
wedstrijdjes en spelletjes bleken de botters aan elkaar gewaagd. Tijdens het rondje
Markermeer in vier dagen hebben ze verschillende krachtmetingen gedaan. Net als
hun bemanningen trouwens.
15

Spelevaren

Niet alleen de minder
ervaren botteraars, maar
ook de schippers en maten
hadden plezier voor tien. Op
het Markermeer zijn heuse
choreografieën uitgevoerd
tijdens het spelen van
raadspelletjes en tikkertje.
Voortdurend voeren we
voor en achter elkaar langs
om boodschappen over te
brengen, rebussen op te
lossen, tekeningen te maken,
badeendjes op te pikken,
ballonnen door te prikken
Ballonnen aan het einde van de giek geknoopt
of waterballonnen te gooien.
Het ene moment lekker
rustig samen opvaren met een knik in de schoot en proberen om dicht bij elkaar in
de buurt te blijven. Soms snel afremmend met een killend voorlijk en drijfanker,
autobandjes en putsen overboord. En dan weer zo snel mogelijk vaart makend om
bij een andere botter in of juist uit de buurt te komen. Voor de schippers en maten
betekende dit heel slim zeilen. De kersverse botteraars vonden het soms maar gedoe,
waarschijnlijk zonder in de gaten te hebben hoe hard daarvoor gewerkt werd. Zo had
iedereen zijn eigen uitdaging tijdens de KMT. De overige zeilende pleziervaart heeft
er bovendien ongetwijfeld plezier aan beleefd om te bedenken wat we in vredesnaam
aan het doen waren. Spelend zeilen zoals je het zelden doet. Oh wat een pret en wat
leuk dat we erbij waren!
Bertien, www.eb58.nl
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Zeilers gezocht voor de Slag in de Rondte
(zeilervaring niet nodig, roeiervaring is een pré...)
Beste zeiler,
De botter Trui zal ook dit jaar, voor de 8e maal de slag in de rondte varen. Na deze wedstrijd
vorig jaar voor het eerst compleet uitgezeild te hebben, is de uitdaging voor komend jaar om
hem in minimaal 1 tij korter te varen.
De slag in de rondte is
een zeilwedstrijd voor
klippers (en 1 botter)
op de Waddenzee, van
maandagochtend 5 november
t/m zaterdagochtend 10
november. Een 5 daagse
non-stop zeilmarathon
waarbij alle waddeneilanden
en Noordpolderzijl (NoordGroningen, ook wel het einde
van de wereld) aangedaan
moeten worden. Dit betekent
dag en nacht (in november is
het langer donker dan licht op
een dag) keihard doorzeilen,
afzien, veel plezier maken en een hoop zeehonden zien.
Voor het verslag van vorig jaar: http://botterslag.blogspot.nl/
Botter zeilervaring is niet nodig, doorzettingsvermogen en goede wil is alles wat je nodig hebt.
De kosten voor de wedstrijd inclusief eten en drinken liggen onder de 100 euro.
We verzamelen zondagavond (5-11) in Harlingen en uiterlijk zaterdagochtend 10-11 om 6:00
uur zijn we weer terug.
Stuur als je mee wilt of vragen hebt een email naar marijn.van.galen@gmail.com of bel 0644250887, dan zet ik je op de lijst.
Ken je iemand anders die dit leuk vind, stuur deze email gerust door!
Groeten,
Marijn
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Slag om Rotterdam
15 september was het zover: de Schippers-Bestuur activiteit! Met het
Stichtingsbestuur, het VVT-bestuur en vrijwel het gehele Schipperscollectief een uitje
in Rotterdam.
Het begon allemaal met een lunch op de Hoop, de boot van Marie-Louise en Stefan.
Na de lunch volgde de uitleg van de activiteit: in groepjes Rotterdam doorkruisen en
zoveel mogelijk punten vergaren onderweg. Punten konden worden verdiend door
naar bepaalde GPS-coördinaten af te reizen en daar een foto te maken. Op de foto
met bepaalde objecten (honden, treintjes van mensen, rollators, etc) leverde nog extra
bonuspunten op. Door middel van OV, liften of natuurlijk de benenwagen konden
we ons door de stad verplaatsen. En natuurlijk moesten we weer op tijd bij de finish
zijn en halverwege ons ook nog bij een bepaald punt ons melden..
Emiel, Hugo en ik vormden samen een groepje. Gewapend met een heuse GPS, 2
smartphones en 3 knappe koppen gingen wij de strijd aan met Rotterdam. Nadat
eerst alle GPS-coördinaten in de GPS waren gezet, bedachten we dat het handig was
om alvast richting het checkpoint halverwege te gaan, zodat we daar in ieder geval
op tijd zouden zijn. Een punt dat wel aardig op de route daarnaartoe was, was bij de
ingang van
Diergaarde
Blijdorp. Het
metrostation
‘Blijdorp’
leek ons
daarvoor wel
een handige
keuze. Helaas
wat het
vanaf het
metrostation
toch nog wel
weer even
lopen naar
de dierentuin
zelf. Daar
aangekomen
Voeten van de vloer bij het checkpoint
snel een
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foto gemaakt, en op naar het checkpoint, dat zich aan de andere kant van Blijdorp
bevond. De tijd tikte ondertussen door, waardoor we nog haast moesten maken
ook om nog precies op tijd binnen te komen. Daar voerden we voor Martijn en
Marie-Louise onze totaal niet voorbereide sketch nog even op over een situatie aan
boord van Trui. Ook direct even de bonuspunten van ‘ alle voeten van de vloer’
maar even meegepakt. Toen verder richting de Van Nelle fabriek. Met de voeten in
het water de volgende foto daar gescoord. Het volgende punt in de buurt was bij
het voetbalstadion. Ook het bonusobject ‘ voetbal’ was hier een eitje natuurlijk.
Na zoveel gewandel was het maar weer eens tijd om het OV op te zoeken. Via een
mooie foto bij de molen door naar het eindpunt: de Euromast. Daar druppelden
langzaamaan alle teams binnen. Ter plekke nog een paar spellen gedaan en de jury
laten buigen over de gemaakte foto’s en daarmee het aantal behaalde punten per
team.
Inmiddels was het alweer bijna 18 uur: tijd voor het avondeten op de
Pannenkoekenboot en het daar bekend maken van de puntenaantallen. Helaas voor
ons hadden we niet zo heel geweldig gepresteerd.
Na het eten (waarbij de leus “het is onmogelijk om de pannenkoekenbakkers bij te
houden” toch al snel werd ontkracht) gingen we weer richting Rotterdam Blaak.
Daar een kroeg opgezocht en lekker op het terras buiten gezeten. Dit in combinatie
met een blufdobbelspel in teams. Iedereen kreeg het aantal deuken te besteden
gelijk aan het aantal behaalde punten overdag. Dit leverde een bijzonder spelletje
op: opeens was het niet meer zo vanzelfsprekend om je buren te vriend te houden,
of er enkel voor te zorgen dat jijzelf geen deuk oploopt. Het is toch jammer als je
teamgenoot een deuk oploopt dankzij jou…
Het einde van het spel heb ik helaas niet meegemaakt aangezien ik de volgende
ochtend alweer vroeg in Hoorn werd verwacht, dus nog wel even een trein die kant
op moest halen. Ondanks dat we het dapper vol hebben gehouden met onze weinig
aantal behaalde punten, is het toch net niet gelukt om de winst te pakken heb ik
vernomen van de achterblijvers!
Al met al een superleuke dag met een groep mensen waar je normaal gesproken toch
veel mee samenwerkt maar toch niet zo vaak als groep mee bij elkaar bent! Bedankt
Marie-Louise & Martijn voor de hele organisatie ervan!
Marieke
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Uit het logboek van Trui
Zomerweek 5

Bemanning: Stefan, Emiel, Bart, Diede, Reinout, Erwin, Max, Ralf, Michael
Zondag 29 juli
Gisteren met de bus naar Norddeich, waar Stefan al aan boord was. Helaas deed de
Radio/CD in de bus het niet, waardoor we op goed geluk de route via de A1 kozen
en midden in de file belandden. Jammer! Dan Stefan maar sms-en dat ie aan het bier
kon. Inmiddels bleek Jasper vanuit Appingedam naar de boot gefietst te zijn om eten
en bier te komen bietsen. Na het eten en de afwas is er gediscussieerd over de plannen
voor deze week. Er is ’s avonds nog genoten van 3 van de 5 aanwezige koffietypes (het
aantal types groeit nog): zwart, rood en geel uit de bun.
’s Ochtends, na mijn tweede kennismaking met de DP07, losgeknoopt en voor de
wind richting Nordeney. Stefan heeft geknutseld met Jaspers vistuigje. Dit leverde
geen vis op (we gingen te langzaam) en het tuigje had een grotere affiniteit voor ton
B6 dan voor de boot (oeps, sorry Jasper..).
Nu vast op de plaat onder de haven van Nodeney (Riffgat).
Mooi plekje, valt mooi droog, hard zand. Zon is aan, wind
is aan. Check, vakantie begonnen! Nu even de plaat op, dan
pannenkoeken en naar Baltrum.
Michael
Maandag 30 juli
Vanochtend op tijd weg uit Baltrum. Met stroom mee het
wantij op waar we lekker moesten opkruisen. Tijd om de bemanning van Trui eens
goed aan het werk te zetten. Onderweg de mini veerboot naar Nordeney ons laten
inhalen. Langs de plek waar we gisteren vastlagen en op de plaat stonden richting
de haven van Nordeney. Te laat met het strijken van het zeil dus voor de haven met
flinke golven een rondje gedraaid en de haven ingestuurd. Aanleggen bleek moeilijk
met harde wind en een krappe draai. Stefan lukte het uiteindelijk wel, maar toen
bleek dat er geen trappetje was. Tijdens het proberen pikte ook een motorboot ons
initiële plekje in waardoor we verder moesten. Toen we eenmaal goed lagen kwam de
Hafenmeister langs op zijn fiets om te vertellen dat er een Lemster achter ons kwam
te liggen en wij daar buitenop moesten. Weer aan het werk dus.
Nu is een gedeelte van de groep boodschappen aan het doen. Toen ik net wakker
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werd bleek Max in KT aan het roeien, dat ging best goed totdat hij aan de andere
kant van de haven was en niet tegen de wind in kwam. Gelukkig wilde een aardige
Duitser een sleepje geven en werd Max weer op Trui afgeleverd. Zo aan de afwas,
daarna een plan maken voor morgen, waarschijnlijk Juist. Vanavond naar de kroeg.
Tussendoor nog even 2 flessen ‘koffie’ soldaat maken (van de 12).
Emiel
Dinsdag 31 juli
De ‘kroeg’ van Nordeney was te ver lopen uiteindelijk. Misschien vanavond wel? Het
ritme van deze vakantie werd vandaag weer herhaald. ’s Ochtends vroeg op en dan
voor de lunch weer vastknopen op het volgende eiland waar de regen weer aan kwam.
Deze ochtend vroeger dan gepland, de Lemster naast ons wilde graag om 7 uur weg
om naar Borkum te motoren…
Deze middag wordt de slaap weer ingehaald, na een rondje gelopen te hebben over
Juist, en een fles Sanddorn Halbbitter voor de proeverij meegenomen te hebben.
We liggen inmiddels bijna in de modder van Juist, 1.5 uur voor LW. Volgens Stefan is
de douche hier heel warm, dus die zal nog wel meer gebruikt worden.
Diede
Donderdag 2 augustus
Gisteren zijn we met prachtig weer van Juist naar Greetsiel gevaren. Daar hebben een
aantal bemanningsleden Stefan’s voorbeeld gevolgd en zich aan een tuigje rond de
mast laten slingeren. In de haven is Klein Truitje weer opgetuigd en zijn er een aantal
rondjes gevaren. Anderen vonden dat ze geen boot nodig hadden en namen een
verfrissende duik.
Toen werd de BBQ aangestoken met behulp van aanmaakblokjes en peut. Met
dreigende wolken aan de hemel is er toen snel een lijn gespannen en een boom
neergezet om de aap over te spannen voor het geval dat het nat zou worden. Gelukkig
bleef dat uit en pas later toen we gingen pitten begon het te regenen. Later in de
nacht zijn we allemaal goed wakker geschud doordat de buien ein Kewai Blitzkrieg
met elkaar voerden. De prisma’s lichte als TL-Buizen op. ’s Morgens zijn we weer
allemaal gezellig wakker gemaakt door het deuntje van mijn telefoon waarna het
weerbericht van Delta Papa 07 niet veel moois voorspelde voor de komende tijd.
Afwachten dus.
Erwin (tot hij er plots vandoor ging), Ralf (de rest)
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Bij de olielamp: Jan Terpstra
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 Jan Terpstra, , oud schipper en mede grondlegger van het
Dogma-systeem voor de opleiding.
Hoe ben je bij de botter betrokken geraakt?
Voordat Jan bij de botter kwam was hij, als echte fries, al actief met zeilen. Hij
woonde op een ark waarbij ze altijd veel kleine zeilbootjes hadden om mee te varen.
In 1993 ging Jan in Delft studeren, en had gelijk interesse in de botter. “Ik wilde bij
de Bolk lid worden zodat ik mee kon met de botter met de KMT. Ik kon alleen niet,
omdat ik die week eerst nog een kamer moest zoeken. Dat was wel jammer. Iets later
ben ik de Bolk binnen gelopen om lid te worden. Ik vroeg of ik mee kon varen met
de botter, en dat kon gelijk. Dat was een wedstrijd in de buurt van Marken. ”
Wat vind je zo leuk aan varen op Trui?
“Dat is de charme van platbodems, ze is woest en mooi tegelijk. Je kan er leuke en
verrassende weekenden mee beleven. Je komt ook op allerlei nieuwe plekken.”
Hoe ben je schipper geworden?
Jan wilde gelijk schipper worden, en heeft vanaf het begin veel energie en tijd
gestoken in het leren schipperen. De opleiding was toen nog anders geregeld dan
het nu is. “De opleiding was toen veel minder formeel. We voeren al wel met
maten en schippers, maar we hadden niet de termen Mio en Sio. Iedereen wist wel
ongeveer wie in de opleiding zat. Iedereen die schipper wilde worden werd dat ook
wel. De studie duurde bij iedereen vaak nog langer, dus je had de tijd. Er werd ook
minder aandacht aan de opleiding besteed, er waren genoeg schippers en het was
belangrijker om ons op het onderhoud te richten. In die tijd hebben we veel groot
onderhoud gedaan, zoals de achterschiprestauratie van ‘97.”
Klopt het dat jij veel aan de opleiding hebt gedaan?
“Ja, dat was zo, samen met Willem. Samen hebben we het Dogma-systeem bedacht
waarbij iedere schipper in opleiding persoonlijk werd begeleid door een schipper.”
In die tijd waren er ook opleidingsweken en -weekenden voor de mensen in de
opleiding. “We deden wel eens een rondje Friesland op zeil, dan gingen we van
Lemmer naar het Lauwersmeer. We probeerden dan alles op zeil te doen. Je moest
dan wel medewerking van de brugwachters krijgen. Dat was best leuk, dan legden
we op zeil aan zodat Benno naar de WC kon, en daarna meteen weer verder.”
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Wat is het leukste wat je ooit gedaan hebt met Trui?
“Het mooiste wat ik ooit heb gedaan was Greetsiel binnen zeilen. We voeren voor de
wind, en hadden het plan om op zeil aan te leggen. In de haven hebben we de boot
gekeerd met behulp van de zwaarden en met de kop in de wind aangelegd.” Maar
Trui is niet de enige botter waar Jan stoere dingen mee heeft gedaan. “Ik heb ook een
keer met Dries, Willem, Age en Benno de VN4 gehuurd, Trui was toen bezet. We
hebben toen keihard over het wad gejakkerd. Dat was altijd heel gaaf.”
Heb je ook wel eens vervelende dingen meegemaakt met Trui?
“Ja, eigenlijk was dat ook toen met de VN4 niet met Trui. We voeren over het
wad, alles ging goed. We waren als een geolied team, en daardoor ook een beetje
overmoedig. Bij Borkum dachten we een stukje te kunnen afsnijden, wat best
onverantwoord was, toen zijn we dus vastgelopen. In het zeegat lagen we daar
behoorlijk te hobbelen. Een reddingsboot heeft ons los moeten trekken. Ik schaamde
me hier best wel voor, zeker ook omdat het niet onze eigen boot was natuurlijk.”
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Je hebt vele avonturen beleefd op het wad dus?
Ook met Trui heeft Jan wel spannende momenten meegemaakt op de Waddenzee.
“We waren ’s nachts over de Waddenzee aan het varen en letten daarbij goed op de
verlichting om ons heen. Toen ik op het kompas keek schrok ik. Ik dacht dat het
kompas kapot was. Het klopte niet met wat we om ons heen dachten te zien. Wat
moesten we nu doen? We hebben toen een kant gekozen om heen te varen. Achteraf
bleek het kompas natuurlijk te kloppen. We hadden de lichten van het land en het
eiland door de war gehaald.”
Zijn er nog dingen die je zou willen doen met Trui?
“Ik wil zeker nog wel eens varen met Trui, het liefst dan over de Waddenzee bij
Duitsland.”
Jij hebt ook veel met de Rexona gevaren toch?
“Ja dat klopt, ik heb er veel mee gevaren. Net als bij Trui hadden we een grote
verenigingen, ongeveer 120 leden die zich samen inzetten voor de Rexona.”
Is er iets wat je de huidige botteraars wil meegeven?
“Het is mooi om zoveel mogelijk dingen op zeil te doen, zoals aanleggen.”
Zijn er nog andere dingen die je kwijt wilt?
Op de Wiki staat een kroegenalmanak waarin verschillende kroegen in havenplaatsen
worden genoemd. Jan is een van de makers daarvan. “We zijn op een gegeven
moment bij iemand samen achter de computer gaan zitten om de kroegenalmanak
te maken. Van veel plaatsen konden we het uit ervaring vertellen, maar we hebben
ook het een en ander verzonnen tijdens het typen. We wisten niet overal kroegen,
sommigen hebben we toen gebeld om te vragen wat voor kroeg het was. Dan kregen
we bijvoorbeeld een reactie van: niet te groot, niet te klein, gemiddeld publiek. Dat
hebben we zo in de almanak gezet.” De almanak bleek ook door mensen van buitenaf
gelezen te worden. “We zijn ook eens in Wemeldingen geweest, dit had al een lelijke
haven. De kroeg was ook niet geweldig, we moesten van de barman apart zitten
achter in een hoekje. Dit hebben we dan ook aardig onder woorden gebracht in de
almanak. Die mensen hebben dat gelezen en een boos mailtje naar ons gestuurd.”
Wie is de volgende voor mijn interview?
“Daar heb ik over nagedacht, dat is Arno Pronk.”
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VVT merchandise te koop!

Hebben? Spreek Roy, Martijn of Marieke aan of stuur een mailtje naar vvt@bu130.nl
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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:		
		
email:
website:

Coenderstraat 1
2613 SM Delft
info@bu130.nl
www.bu130.nl

giro:		
KvK :		

3030194
S 145242

Bestuur
Voorzitter:
Emiel Klifman

06-27486063

Secretaris:
Jasper Dijt

06-47987308

Penningmeester:
Wouter Verbeek

06-50964543

Commisaris Onderhoud:
Eduard van Iersel 06-49850145

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
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 (*)
(*) per persoon per dag

€5,00

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.

Contact
Vereniging Vrienden van Trui
adres:		
		
email:
giro:		
KvK :		
Bestuur
Voorzitter:
Ssecretaris

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

Roy de Bokx
Martijn Nijënstein

Penningmeester:
Roy de Bokx
Commisaris Bulletalie en Activiteiten:
Marieke van der Tuin
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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.

Opkomend Tij
6-7 oktober		
13-14 oktober		

Inschrijfweekend
Eerstejaarsweekend

16 oktober		
17 oktober		

Lezing over zeilkleding, gegeven door Jelle
Jaarlijkse Onderhoudsvergadering (20:30 uur)

20-21 oktober		
22-26 oktober		
27-28 oktober		

Varen naar Workum
Visserijdagen Workum
Terugvaren vanaf Workum

3-4 november		
5-10 november		

Inschrijfweekend
Slag in de Rondte

10 november		

VVT uitje naar het Scheepvaartmuseum Amsterdam

10-11 november		
17-18 november		

Bikkelweekend
Bikkelweekend

24 november		

Reünie

24-25 november		
26-27 november		

Bikkelweekend
Varen van Enkhuizen naar Rotterdam

29

Bulletalie          Jaargang 18 nr 3

oktober 2012

