ACTIVITEITEN JAARVERSLAG -Botter EB25- 2018
Ligplaats:
Activiteiten:

23-01-2018:
05-02-2019:
Maart 2018:

29-03-2018:
Ligplaats:
01-05-2018:
Winter 2018:
06-05-2018:
10-05-2018:
11-05-2018:
15-05-2018:
05-06-2018:
23-06-2018:
24-06-2018:

25-05-2018:
26-05-2018:
27-05-2018:

08-07-2018:
09-07-2018:
14-07-2018:
23-07-2018:
12-08-2018:
26-08-2018:
27-08-2018:

Vanaf 01-01-2018 in Almere Haven aan de Bottersteiger.
Het winterdekzeil bij onze wekelijkse beurt-schouwing controleren op scheurtjes en kijken of
alle lijnen nog vast en bestendig zijn. Nieuwe wierpot terug gemonteerd. Pompen voor-en
achterhoos controleren en schoonmaken. Anti-vries in koelwatersysteem van de motor gedaan.
Zout in de natte delen gestrooid.
Sybrën heeft een gesprek gehad met de havenautoriteit van Almere. Resultaat is dat we vanaf
heden een liggeld moeten gaan betalen van € 950,00 per jaar; ingaande 2e kwartaal 2018 !
Bespreking Jos, Jac en Theo met Rotary Almere. Uitkomst voorlopig positief.
(Later toch NEGATIEF).
Het bestuur besluit, na telefonische vergadering, dat het beter is de botter over te varen
naar onze oude bottervrienden in Huizen. Liggeld aldaar nog steeds € 100,00 per jaar.
Electra op de steiger met een z.g. SEP-card, op te laden bij de havenmeester.
Sybrën en Bert halen het winterdekkleed van de botter en varen over naar Huizen.
Vanaf 29-03-2019 in Gemeentehaven Huizen aan de D-steiger in een box D 035.
Sybrën en Hans, maar vooral Eef en Olga, zoeken alle EB25 spullen in de opslag uit en
sorteren dat voor naar de stort of elders weg.
Ruud heeft het helmhout meegenomen en weer gebeitst.
Sybrën en Hans, geassisteerd door Olga en Eef, maken de botter weer zeilklaar
voor de eerste bedrijvenvaart/de ZUIDWAL BOTTERWEDSTRIJD.
Hemelvaartsdag. Sybrën en Hans, Eef en Olga, varen de botter naar Spakenburg.
Bedrijvenwedstrijd ZUIDWAL BOTTERWEDSTRIJD. We zijn reserveschip.
Jac en Hans varen de EB25 terug naar Huizen.
Bert en Hans varen een ‘Vriendenclubje” via Hans.
Bericht van de havenmeester Huizen: de botter lekt erg en is aan het zinken !
Jac gaat kijken en ziet dat het water al tot aan de deken staat !
Hans en Jac weten de botter weer leeg te pompen, o.a. met een 220-Volt pomp van Dick
(waarvoor dank) en draaien de vetpotten van de schroefas weer goed aan !
Een andere pomp voor de achterhoos is nodig.
Hans controleert de pompen en de botter drijft nog. Voorhoos leeg. Achter is een ?
Hans en Ruud, met Sybrën en Olga, en Dick, varen een “Vriendenvaartje”.
Sybrën, met hulp van Hans en Dick, de mast in om het dubbele blok van de grootzeilval en de
dirk te vervangen. Ook maken S en H een nieuwe 12 V - zekeringkast voor de pompen.
Tandenborstels zijn aangeschaft voor poetsen vlotter.
Sybrën en Olga doen een “familie-vaartje”.
Bestuursvergadering bij Theo thuis.
Theo schouwt de botter, en alles is wel. Sybrën laad de stroompaal weer op.
Sybrën en Olga schouwen alles is wel.
Hans is terug van vakantie en schouwt de botter. Alles is wel. Stroom opgewaardeerd.
Bert, Hans en Eef varen de botter naar Spakenburg; naar de werf van Nieuwboer.
Sybrën en Olga zijn er bij als de botter de helling op gaat. Vanaf morgen gaat Marco met 2 man
de botter aanpakken en weer waterdicht maken en schilderen.
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29-08-2018:
30-08-2018:
31-08-2018:
01-09-2018:
02-09-2018:
07-09-2018:

08-09-2018:
09-08-2018:
**-08-2018:
14-08-2018:
28-10-2018:
15-12-2018:
28-12-2018:

31-01-2018”:

Sybrën helpt nog een klein handje met teren en anti-fouling. De botter gaat om half vier in de
middag weer te water, … en de oude zwaan drijft weer !
Sybrën en Olga (met familie) brengen de botter naar Almere Haven voor het evenementen
weekend van het Almere-Havenfestival.
Sybrën en Olga, en Jac varen de bedrijvenwedstrijd Van het Almere-Havenfestival.
Sybrën en Olga en Hanneke varen muntjes, met opstappers.
Muntjes varen met opstappers.
Botter overgebracht van Almere-Haven naar Elburg.
Sybrën en Olga. Bedrijvenwedstrijd Elburger Botterdagen. Windkracht 6 bft !
Wedstrijd afgelast, maar toch nog even lekker gevaren, alleen op dubbel gereefd grootzeil.
Hoost van de lucht.
Sybrën en Olga. Kaartjes varen met opstappers.
Traditiegetrouw schippersdiner in “de Haas”.
Bert probeert de botter weer naar Huizen te brengen, maar strand bij de Bremelberse hoek.
Monteur komt later in de week om e.e.a weer te klaren en een onderhoudsbeurt te doen.
Retour naar HZ !
Sybrën en Olga. Taeje Bôkkesrace, Huizen
Bert en Ruud. Botter weer naar de box gevaren vanaf Huizer Botterwerf
Bert, Theo, Hans Ruud en Sybrën. Sybrën de mast weer in om de blokken eruit te halen. Met
z’n allen lukt het de botter weer onder het winterkleed te krijgen.
Sybrën haalt een nieuwe automatische achterhoospomp bij Kniest in Almere Poort en monteert
deze in Huizen in de EB25 achterhoos. De vlotter is in deze pomp geïntegreerd en alles werkt
dus vanzelf. Nieuwe slangen aangebracht. Er moet nog een verloopstuk naar de
boorddoorvoer.
Schouwrooster voor komende winter gemaakt.

Verhuurvaarten met particulieren:
02-07-2018:
08-07-2018:
29-08-2018:

Verhuur EB25, samen met de AM1, vanuit Almere Haven. -Sybrën en Olga-.
Verhuur EB25, vanuit Huizen, familie-verjaardags-vaart. Sybrën en Olga-.
Verhuur EB25, vanuit Almere Haven, praktijk voor fysiotherapie. -Sybrën en Olga-.
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