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Redactioneel

Een nieuw jaar een nieuwe bulletalie. Ok, eigenlijk had deze bulletalie al in juni moeten 
uitkomen, mea culpa, maar allerhande drukte, andere bezigheden  en natuurlijk ranzigheid 
hebben er voor gezorgd dat dit een mooi-fris-begin-van-het-naseizoen-nummer is geworden. 
Nu de lubkrachten van de redactie versterkt zijn, en er weer allerlei mooie verhaalmomenten 
aankomen (ik hoorde dat Trui dit jaar mag kuilen op de visserijdagen, en vergeet ook de bik-
kelweekenden + slag niet) hoeven we vast niet ver te zoeken voor mooie verhalen. En als dat 
dan niet lukt, moeten jullie zelf maar meer gaan botteren, dan beleef je ook eens een eigen 
avontuur.
 Bas

Bas breeuwt alleen boven zijn eigen kooi
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vereniging Vrienden Van Trui

Beste botteraars,

Boten, delftse fietsen, maar ook ook bestuurfuncties worden uiteindelijk  overgenomen. Zo 
was het eind maart de beurt aan Anneke om na twee jaar voorzitterschap van de VVT het 
stokje over te geven.

Maar aan wie wordt het dan overgegeven? Voor wie mij niet kent, een korte introductie.
Mijn naam is Joram Schurink (‘Jalle’, red.). Ik ben 24, studeer scheepsbouwkunde aan de 
HTS en woon in Delft. Van 2003 tot 2005 was ik onderhoudscommisaris in het stichtings-
bestuur en daarnaast ben ik “Schipper In Opleiding” op de botter.

De scherpe lezer heeft waarschijnlijk het probleem al opgemerkt. Na het overdragen van het 
stichtingswerk in 2005 viel er een beetje een gaatje. Dat is in het begin wel lekker, maar na 
een tijdje ga je het wel ontzettend missen om zo met de boot bezig te zijn. Dat krijg je als 
je zo verknocht bent aan het 
ding. 

Gelukkig is daar de VVT! DE 
uitkomst voor mensen met 
een botterverslaving  die niet 
stil kunnen zitten. En eind 
maart kwam daar een plaatsje 
vrij. Anneke zat al een tijdje in 
functie, kreeg het steeds druk-
ker met haar werk en ik wilde 
er wel mee verder.
Anneke, succes verder met 
je baan en bedankt voor al je 
tijd en energie voor de VVT. 
Het zijn grote voetsporen om 
te vullen, maar ik ga er lekker 
mee bezig.

 Joram Schurink,
 voorzitter VVT

Joram stuurt de golven in.
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U bevindt zich hier.
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Stichting tot behoud van de BU130

Beste botteraars,

Het is al weer een tijdje geleden dat ik via deze weg het woord tot jullie mocht richten. Sinds 
de vorige Bulletalie is er weer veel gebeurd.

We hebben dit jaar al weer een hoop gezeild. Er zijn drie opleidingsweken op de waddenzee 
geweest. Deze vielen in die periode van dit jaar toen het nog wel weken achtereen lekker weer 
was. Niet naar om op de boot te zitten dus.

Zelfs de zomervakantie is al weer achter de rug. Een nieuw studiejaar is net begonnen. We 
kunnen terugkijken op een geslaagde zomer voor Trui. Ze heeft weer acht weken rondgevaren 
op het Nederlandse en Duitse wad. Met een nieuw grootzeil(!) en prisma’s in het dek.

Zoals velen zich vast herinneren was de stichting al lang bezig met het vinden van katoendoek 
voor een nieuw grootzeil. Uiteindelijk is dit gelukt in de vorm van een skûtsjezeil. Het zeil van 
het skûtsje was weinig gebruikt want het was net aangeschaft voor de vloot naar dacron over-
stapte. Nu is het ons nieuwe zeil. In het voorjaar hebben we het rood getaand in het Zuider-
zeemuseum in Enkhuizen. Van de zomer is er voor het eerst met het nieuwe zeil gevaren zodat 
het in wat rustiger weer kon wennen aan het intensief gebruik op Trui.
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De Koegelwieck vaart  heel langzaam langs de Pollendam, omdat de rechter Lemsteraak heel erg hard op de dam geknald is.

De van de winter geplaatste prisma’s doen het erg goed en vullen het vooronder nu al met 
licht. Komende winter worden er boven het naaivlak nog twee geplaatst zodat je volgend jaar 
ook je spullen in je tas kunt vinden.

Naast al het nieuws op het gebied van zeilen kan ik op financieel gebied goed nieuws bren-
gen. Dit jaar wordt de botter gesponsord door Svitser, IHC en ABB. Meer informatie en de 
websites van deze bedrijven kun je vinden via onze website www.bu130.nl en dan doorklikken 
op sponsoren. Wij danken deze bedrijven voor hun bijdrage aan Trui.

Dan wil ik afsluiten door alle nieuwe eerstejaars leden van harte welkom te heten namens de 
botter. Dit is voor jullie de eerste Bulletalie die je ontvangt. Er zullen er nog vele volgen.

Een prachtig botternajaar gewenst en tot ziens op de boot,

 Hidde Boomsma
 Voorzitter van de Stichting tot behoud van de BU130
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John-Allen en het zusje van Piers.

Van de secretaris
Hallo Vrienden en Vriendinnen van Trui

Ook al is de vakantie op moment van schrijven nog niet aangebroken, Trui kan nu al terugki-
jken op een geslaagd begin van het vaarseizoen, met een aantal geslaagde waddenweken en de 
overwinning van de Kenterschootrace op haar naam.
De opening van het vaarseizoen op 8 maart, na de VVT-jaarvergadering op passende wijze 
gevierd, met bier, schelvispekel en (met dank aan vishandel van Oosten), haring.
Tijdens die jaarvergadering heeft ook een gedeeltelijke bestuurswissel plaats gehad. Anneke 
en Eric zijn opgevolgd door respectievelijk Joram en Erwin. Ik wil Anneke en Eric hierbij 
nogmaals even bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en Joram en Erwin 
hierbij nogmaals welkom heten.

Trui heeft een aantal maanden geleden al een opknapbeurt ontvangen, maar ook de botter-
mailinglijst is aan een opknapbeurt toe. Van een aantal mensen staat namelijk een niet-klop-
pend of wellicht niet meer in gebruik zijnd e-mail adres in de lijst. Denk je dat dit weleens 
voor jou zou kunnen gelden, bijvoorbeeld omdat je al een tijdje geen botter-mail hebt gehad? 
Dan is het handig om even contact op te nemen met mij via vvt@bu130.nl, zodat ik je juiste 
mail in de VVT database kan zetten. Ook moet je, je dan via www.bu130.nl -en dan de optie 
‘mailinglijst’-  opnieuw opgeven voor de botter-mailinglijst. Omdat deze twee databases helass 
niet gekoppeld zijn is het belangrijk dat je dit allebei doet. Ook als je in de toekomst van e-
mail adres verandert moet je dit aan de VVT én aan de mailinglijst doorgeven. Ik geef toe, het 
is een beetje omslachtig, maar er is helaas weinig aan te doen.
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Britney ankerkampioen.

Nu de huishoudelijke mededelingen achter de rug zijn heb ik nog een paar heugdelijke med-
edelingen.
Ten eerste is dat de mededeling dat een aantal VVT-leden Trui zo’n warm hart toedraagt dat 
zij bij het overmaken van de jaarlijkse contributie er wat extra’s bij stoppen. Dit leverde vorig 
jaar zo’n  €750,- aan donaties op. Alle donateurs van harte bedankt! Dit geld komt uiteraard 
ten goede aan Trui, dit jaar is daar een gedeelte van het grootzeil van betaald.
Verder zijn er niet alleen VVT-leden die Trui graag een beetje extra willen steunen, maar ook 
een aantal bedrijven zijn bereid gevonden de Stichting te sponsoren, te weten Weismuller 
(hoofdsponsor van de Stichting), IHC, en ABB, hun advertenties zullen dan ook komend jaar 
de pagina’s van de Bulletalie sieren. 
Last maar zeker niet least wil ik graag namens de VVT mijn dank uitspreken jegens de heer 
Vrijenhoek uit Wassenaar. Dhr. Vrijenhoek is namelijk zo vrijgevig geweest om een aantal 
spiksplinternieuwe blokken aan de Stichting ter beschikking te stellen. Hiervoor wil ik hem 
namens de VVT hartelijk bedanken.

Rest mij nog iedereen ook komende vakantie weer veel botterplezier toe te wensen, dus bij 
deze: veel plezier allemaal!

John-Alan Pascoe
Secretaris VVT 
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Kentercrew

Kenterschootrace 2007
Ja het was weer tijd voor de Kenterschootrace! Voor de meesten van u bekend als het vroegere 
Onverstaagd is dit een zeilwedstrijd rond de Gouwzee waarin hard gezeild en (op)gevist 
wordt. Het veld bestaat uit botters, kwakken en schouwen, ik schat zo rond de achttien stuks.

Het woei stevig zaterdag en rond Edam stond een leuke golfslag. Veilig in overlevingspak en 
met een kop koffie in de buurt werd er een rif gestoken en de fok voorbereid om deze op het 
geitje te voeren. 
Even eerder was tijdens het palaver de baan uitgelegd en de regels besproken. De start richting 
Monnickendam, via een ton een lange slag richting Edam, daarna richting Het Paard, terug 
kruisen de Gouwzee op en de finish weer waar we begonnen, voor de deur bij Marken. 
Tijdens de wedstrijd kon je houten blokjes met lijn en gewichtje uitzetten en later binnen-
zeilen voor een tijdsreductie. Ook werd voor het “kenterend” finishen tijd afgetrokken.

De start was niet bijzonder, maar vanuit het middenveld aan de wind liep ze heel aardig. Na 
de boventon kozen we de ondiepe westkant om de blokjes in een lijn uit te zetten. Met een 
doorgehesen fok ging het door naar Edam.
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SVITZER
SALVAGE

Door het gebruik van een rondlopende reeflijn konden we de fok snel wisselen van vol op 
de ruimere naar op-het-geitje op de aan-de-windse rakken. Terwijl om ons heen schoten en 
zwaarden sneuvelden stevenden wij af op onze blokjes.
Twee jonen en vijf houtjes werden na een paar pogingen toch allen aan boord gehaald. Het 
enige wat nog restte was de finish.
Terwijl we de andere botters al voor ons zagen eindigen werd de derde hand weer klaarge-
maakt. Na een overstag trok deze het grootzeil boven de kuip en terwijl de voorwaartse 
snelheid minderde begon Trui gewillig opzij te bewegen. Met haar vermoeide bemanning op 
het voordek legde ze kenterend de laatste meters naar de finish af.

De avond stond in het teken van het vervangen van het gebroken zwaard. (van de GT13, 
red.)
Ons oude zwaard met de stalen dubbeling – ja die - werd aangeboden,  opgehaald in Delft en 
‘s avonds gelijmd zodat er de volgende dag weer gevaren kon worden.
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Het blijft een raar gezicht...   ...zo ver voor te liggen.
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Zondag begon bladstil. Schepen met verschillende koersen en toch allen aan de wind tekende 
de start. Met bomen, laarzen en pikhaken werd de vorm in het zware katoenen tuig gehouden 
en het beetje wind dreef Trui boven het gehele veld langs richting de boventon. Wederom 
werden de blokjes uitgezet en de wind trok gestaag aan richting drie a vier beaufort. Trui liep 
hard, en toen de blokjes en jonen in een haal binnen werden gezeild wisten we dat we ook 
vandaag erg goed gevaren hadden.

De prijsuitrijking was warm. Voor iedereen waren er verschillende toepasslijke cadeaus en een 
praatje. Lof aan de organisatie hiervoor.
Het was ons al bekend dat lang niet iedereen zijn blokjes uitgezet had en dat bleek ook bij de 
eindstand. In combinatie met de snelheid had het kenteren ons de eerste plaats bezorgd. In 
het praatje werd ons lange vaarseizoen en de tochten naar het buitenland genoemd, waarna 
een splinternieuwe pikhaak naar binnen gedragen werd.

Na de uitreiking vertrokken we richting Enkhuizen en tegen de tijd dat we daar aankwamen 
stond de pikhaak in de lijnolie.

 Joram.

Jonen uitzetten.
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de ‘Delft’
In Rotterdam aan de Delfshaven bouwt men aan het Hollandse Linieschip de ‘Delft’. Gein-
teresseerd in eikenhout en de geur van stockholmerteer als wij zijn leek het de VVT mooi om 
hier iets mee te doen. Zo zijn er een lezing en een bezoek aan de werf opgezet.

Donderdag 31 mei was er een lezing van dhr. Slikkerveer op de Bolk. De history, zeeslagen, 
gebruiken, medische kennis en paalworm vulden de avond. In het boekje “Herinneringen van 
een bramzeigertje” wordt gesproken van een “lieger”, ofwel verhalenverteller. Nou die hadden 

we zeker die avond.

Het bezoek aan de werf op 
6 juni werd geleid door dhr. 
Luiting, de scheepsbouw-
meester van de ‘Delft’. Er 
is veel verteld; van langss-
cheepse sterkte en stabiliteit 
tot de keuze van blokken, 
zeilplan, het uitzoeken van 
een boom en gebruik van 
teer. Hij was trouwens zeer 
geinteresseerd in stagestu-
denten...

Alles bij elkaar vormde een 
mooi geheel en een bezoek 
aan de werf is zeker de moeite 
waard. 

Hollands linieschip “Delft”
Rotterdamse Schiehaven 15
www.dedelft.nl
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Afdeling P&O   P.O. Box 1   2960 AA Kinderdijk   The Netherlands
T +31 (0)78 692 14 09   E gc.hoeve@ihcdredgers.com

Expanding the frontiers of dredging and offshore technology

IHC HOLLAND
M E R W E D E www.werkenbij-ihchollandmerwede.com

IHC HOLLAND MERWEDE
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B.I.N.D. Impressie.
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Schatje van de week.
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Challenging career opportunities
in a leading technical company

ABB Lummus Global, a leading technology company for the Oil & Gas 

and Petrochemical industry, provides expertise to clients around the 

world. We create value for our clients in the realization of capital 

investment projects, both in the upstream and downstream part of the 

industry, that enable them to reach their business objectives.

Our multidisciplinary approach and advanced technology are of vital 

importance. As is our team of over 2.500. They are the key to our

success. Highly driven professionals, always striving for the best.

We offer challenging positions in an inspiring setting for flexible,

high-energy candidates. Our informal work climate and

training-on-the-job enable you to maximize your skills. We offer

you every freedom to contribute ideas of your own.

Interested? E-mail your questions or application to recruit@nl.abb.com

ABB Lummus Global
www.abb.com/lummus
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Klussen doen we niet alleen op de helling.

Hellingweek 2007
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de hellingweek, en om iets te schrijven over 
iets dat zo geweldig was is niet moeilijk.
Ik ben op de woensdag geweest om te klussen aan Trui. Nadat we waren aangekomen zijn 
we vrij snel aan de gang gegaan om te klussen. Ik werd gevraagd om samen met Martijn en 
Marie-Louise even te krabben aan de boeg. Dat ging vrij snel maar het was soms aardig lastig 
om bij sommige plekjes te komen. Toen dat klaar was werden de zwarte vlakken van het 
naambordje BU130 geschilderd. Verder werden de witte letters er nog niet opgeschilderd, 
omdat de zwarte verf 24 uur moest drogen. Ook werden sommige delen van het binnenschip 
in de carboleum gezet. Maar voordat dat gedaan kon worden moest het binnenschip helemaal 
droog zijn.
Later werd het vlak gekrabd met krabbers. Voornamelijk moesten de waterpokken van de bot-
tomcoat gekrabd worden, maar er komt altijd wel iets bottomcoat mee bij het krabben.
Het krabben duurde op zich vrij lang omdat het onderwaterschip van Trui barstte van de 
waterpokken. Ook zagen we een paar beschadigde delen onder het vooronder.

Tegen de avond werd het 
tijd om het onderwaterschip 
weer eens in de bottomcoat te 
zetten.
Met z’n allen waren ze aan het 
schilderen. Ik moest de water-
lijn schilderen.
Dat is nog best wel lastig om-
dat op sommige delen lijnolie 
op de oude weggekapte wa-
terlijn was gekomen waardoor 
die sommige delen donker 
werden. En dan kun je som-
mige delen niet meer zien als 
het begint te schemeren. 
Nadat het tij alweer begon te 
stijgen waren we bijna klaar. 
We waren nog ongeveer een 
uurtje aan de gang, waarna we 
weer met de trein naar Delft 
gingen.

 Jeroen Knobben
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Jouw boot mijn boot
Imitatie is het mooiste compliment, en goed voorbeeld doet goed volgen. Bij veel (oud-) bot-
teraars zie je dat ze, hetzij doordat ze toch echt te oud zijn geworden om te varen, of nog vaker  
willen varen dan dat ze met de botter mee kunnen, of dat ze gewoon niet meer met de jongere 
garde mee kunnen drinken, zelf een boot aanschaffen. Voorbeelden genoeg. Klippers, scherpe 
jachten, lasers en misschien zelfs kaagkruisers. In deze serie gaan we proberen steeds een ander 
schip te belichten, om te kijken of er naast de Trui ook nog wat leuks te bezeilen valt. Deze 
bulletalie de eerste, en voor mij de makkelijkste aflevering. Heb je ook een boot voor naast de 
botter, of weet je iemand die stiekem de Friese meren onveilig maakt in een eigen laser? Laat 
het ons weten, dan kom je misschien in de volgende Bulletalie.

Bah, verstaging!
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Scheepsnaam: De Schuimer

Eigenaar:
Femke, Marijn, Jasper, Anneke, Bas

Aankoopgeschiedenis
In de zomer van 2006 waren Marijn en Femke op zoek naar een huurboot om na hun bot-
tervakantie ook nog met hun tweeen verder te kunnen zeilen. Na flink zoeken bleek dat een 
platbodem huren eigenlijk best duur is, en dat als je een beetje je best doet op marktplaats je 
voor vrij weinig geld een mooi scheepje kan krijgen. Als je dat dan met een paar stellen doet 
ben je niet alleen goedkoper uit maar is het vooral leuker en wordt de boot tenminste nog een 
beetje meer gebruikt dan dat ene weekend wanneer je niet aan het botteren bent.

Onderhoud:
Het scheepje zat puik in de verf, maar verder kon er toch een hoop aan gebeuren:
Binnenkant huid opnieuw geverfd, nieuwe kussens laten maken, nieuwe zijzwaarden gemaakt, 
elektrisch systeem totaal vervangen, diversen als bv nieuwe gordijntjes. Recentelijk is de 
achterste baan van het grootzeil uitgescheurd, nog even kijken of er een nieuwe baan op komt 
of dat er een nieuw zeil komt. Een nieuw dekzeil staat ook in de planning. Zo ben je toch nog 
vaker aan het klussen dan aan het varen...

Type  Huitema schouw
Bouwjaar 1974
Lengte  7,00 m
Breedte  2,10 m
Holte  2,55 m
Diepgang  0,45 m
Masthoogte 7,80 m
Slaapplaatsen 4
Zeilopp.   ±25 m2
Oven met grill 1
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Algemene Informatie 
Vereniging Vrienden van 
Trui
De Vereniging Vrienden van Trui (VVT) is een verenig-
ing 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 op-
merkingen aangaande de vereniging 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 aanmel-
dingsformulier 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
email:       vvt@bu130.nl
giro:  9356042
KvK :  27.25.14.40

Bestuur

Voorzitter:
 Joram Schurink
Secretaris:
 John-Alan Pascoe
Penningmeester:
 Erwin Haas
Commisaris Bulletalie:
 Bas van Ditzhuijzen
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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 doelstel-
ling 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.

Contact
Stichting tot behoud van de BU130

adres:  Coenderstraat 1
  2613 SM Delft
email:       info@bu130.nl
giro:  3030194
KvK :  S 145242

Bestuur

Voorzitter:
 Hidde Boomsma 06-48729172

Secretaris:
 Stefan Lenserink 06-14201224

Penningmeester:
 Moritz Palm 06-20266214

Commisaris Onderhoud:
 Jelle Joustra 06-19828719
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