
       

Culturele activiteiten 
Op 2 september presenteerde het Centrum Varend Erfgoed zich tijdens de Hoornse 
Cultuurmarkt, mede georganiseerd door vrijwilligers van de MK 63. We deelden er 
folders uit en flyers voor onze activiteiten rond Open Monumenten Dag, een week 
later. Op 9 september lagen we met elf historische vissers- en vrachtschepen aan de 
Oude Doelenkade en elders in het havengebied van Hoorn. Met veel succes – al-
leen al 70 á 80 bezoekers op de MK 63! – lanceerden we onze nieuwe activiteit: 
‘Stap aan boord’. Op die manier kon het publiek kennismaken met varende monu-
menten en andere historische schepen. 

Opstappers 
De volgende dag ontvingen we in étappes maar 
liefst 42 bezoekers voor een opstaptochtje met 
de botter vanuit onze Museumhaven in Hoorn. 
Dat was vooral te danken aan veel publiciteit 
vooraf en stralend weer. 
Een in september gepland opstaptochtje naar 
Marken kon helaas geen doorgang vinden van-
wege slecht weer. 

Bontekoerace   
Traditiegetrouw vormde de Bontekoerace op 27 en 28 oktober met tientallen vracht- en vissers-
schepen het sluitstuk van het vaarseizoen. De eerste dag een stevige hagelbui, de tweede dag 
was het bijna blak. De MK 63 behaalde de tweede prijs bij de sportief verlopen wedstrijden. Ook 
een mooi evenement om zeilervaring op te doen bij tactische manoeuvres.  

Afsluiting van het seizoen 
Na het afslaan van de zeilen ging in 
november de mast eraf en werd de 
botter weer toegedekt voor de natte 
winterperiode. Altijd een heel karwei, 
waarbij vanaf het vlot moet worden 
gewerkt om de lijnen van het dekzeil 
onder het schip door te trekken. 

Restauratie van de 
achterdoft 
In december werd begonnen met de sloop 
van de achterdoft, de bank bij het roer in 
het achterschip met overloop en schoot-
ring voor de schoot van het grootzeil. Ook 
een van de ‘knieën’ moest worden ver-
nieuwd. Een deel van het hout was na 
vijftig jaar aan vervanging toe. De doft 
bestaat uit drie dikke houten balken. Een 
zwaar karwei waarmee enkele maanden 
gemoeid zullen zijn.  

Dank aan onze donateurs 
en vrijwilligers! 
Veel werk is verzet bij het zeilen en 
het scheepsonderhoud.  We zijn blij 
met de aanwas van twee handige 
vrijwilligers. Het bestuur kwam in 2018 
viermaal bijeen om alles te organise-
ren. De financiële exploitatie sloot 
mede dankzij donaties en schenkin-
gen met een bescheiden positief sal-
do. We dienden een voorstel in voor 
verbetering van onze ligplaats en 
maakten plannen voor een grote res-
tauratie van het achterschip van de 
botter in de winter van 2019-2020. 

Promotie 
De website werd uitgebreid. Ook op 
Facebook waren we actief, zij het min-
der frequent dan we graag zouden 
willen. Dát en het meer betrekken van 
donateurs bij de lotgevallen van de 
botter zijn punten van aandacht voor 
2019.   



 

 

     2018 in beeld

Winterwerk en hellingen 
Het tweede stichtingsjaar begon met het arbeidsintensieve win-
terwerk aan de botter en de vele scheepsonderdelen. Toen de 
botter in de eerste dagen van mei glanzend van de helling in 
Edam gleed kon het vaarseizoen beginnen. 
Helaas was er tijdens de Taandag in april niet genoeg ruimte om 
het zeil te drogen te leggen, waardoor de aange-
brachte taan weer gedeeltelijk wegvloeide. Zo 
voeren we dit jaar met een vlekkerig zeil. 
Links: het inhijsen van de mast 
           
Rechts: Het terugplaatsen van de kaarplaten na 
de onderhoudsbeurt op de helling

Verhuur en opstaptochtjes 
We voeren zevenmaal met gasten vanuit 
Hoorn en uit Volendam. Het leverde veel 
enthousiaste reacties op. 

Een eerste zomeravondopstaptocht had 
pas half augustus plaats. Het was mede 
dankzij het stralende zomerweer een  
groot succes.  

Naar de Oostzee 
De zeereis met de botter ging naar Denemarken, 
waarbij enkele onbekende havens werden aan-
gedaan en de bemanning haar zeilkwaliteiten kon 
bewijzen. Ook voor de botter is zo’n lange reis 
een goede test. Het zoute water zuivert het hout 
van mogelijke bacteriën. De eerste dag met har-
de wind eindigde in Stavoren. Het was aan één 
stuk door hozen omdat de naden openstonden 
door de langdurige hitte en droogte.

Een halve eeuw Botterbehoud 
We namen van 9 t/m 12 augustus deel aan het vijftigjarig jubileum van Vere-
niging Botterbehoud in Enkhuizen. Er werd gevist met staande botnetten en 
gefeest. De vlootschouw moest vanwege de harde wind alleen op de fok 
worden gevaren. Op onderstaande foto de MK 63 midden voor.

Historische visserij 
Na het vissen met de botnetten in Enkhuizen wierpen we in de nacht 
van 24 op 25 augustus op het Markermeer het kuilnet uit voor een 
andere oefening ‘historisch vissen’ op de zeilen. Veel vis zat er niet 
in, maar het is altijd weer een prachtig evenement waar we de nodi-
ge ervaring mee opdoen. 
Half oktober werd op de Wadden weer ambachtelijk geoefend met 
de garnalenkor.    Lakens op de plecht en dagelijks nathouden!


