Terugblik
e
22 Oostwal
botterwedstrijd
Het evenement
De 22e Oostwal botterwedstrijd is
een mooi evenement geworden. Er
hebben 39 bedrijven meegedaan.
Een record voor de organisatie van
het Oostwal botterevenement.
Op vrijdag 24 juni lagen er 42
(inclusief reserve) historische
vissersschepen in de Buitenhaven
van Kampen en ‘s zaterdags voeren
ze op de IJssel en op het Ketelmeer.
Oude tijden herleefden!
De organisatie kijkt er met groot
genoegen op terug.
Vrijdagmiddag welkom van de schepen
Op de vrijdagmiddag kwamen de schepen naar de
vernieuwde Buitenhaven van Kampen. Daar werden ze
verwelkomd door Stadsomroeper Bertus Krabbe met
ratelgeluid, een dichterlijk woord en vrolijke muziek.
Met de hulp van de havenmeester en de vrijwilligers
konden de 42 historische vissersvaartuigen netjes en
georganiseerd afmeren. Lemster aken naast een
schouw of een schokker en vooral veel botters.
En ja het was best wel een beetje passen en meten.
Want aan een Oostwal botterevenement hadden nog
nooit zoveel schepen deelgenomen.

Vrijdagavond schouw van de schepen
Op vrijdagavond is er door een deskundige commissie
onder voorzitterschap van wethouder Ekker, de schouw
van de aanwezige schepen gedaan. Hierbij werd gelet op

authenticiteit, onderhoud schip en de totale uitstraling. Ook de
veiligheid stond hierbij hoog in het vaandel. Denk hierbij aan
gekeurde zwemvesten, brandblusapparatuur en EHBO-doos.
Als winnaar werd de LE50 verkozen. De schipper en de
bemanning ging met een mooie wisselbeker naar huis terug.
Motto was: “Een mooi en veilig evenement willen we toch
allemaal”

Bungee-roeien
En voor degene die
vrijdagavond zelf even
het water op wilde, was
er het bungee-roeien.
Georganiseerd en
gefaciliteerd door de
roeisloepenvereniging uit
Kampen.
Een mooi stukje
maritieme samenwerking
op de IJssel naast de
Koggewerf.
Feestavond in de feesttent
Vrijdagavond was er in de feesttent op de
Koggewerf een optreden van de band
Blue Finger Connection. Deze 8 mans
formatie met een heel breed repertoire
wisten er een swingend feestje van te
maken.

http://bluefingerconnection.nl

Zaterdag 25 juni
Schippersontbijt
In alle vroegte werden de
voorbereidingen al weer getroffen
voor het schippersontbijt. Tent
opruimen, koffie maken, bakpannen
en ingrediënten klaar zetten, buffet
inrichten.
En bakken maar.
En voor degene die iets anders
wilden dan gebakken eieren met
spek was er ook brood met zoet en
hartig beleg en krentenbollen.
Natuurlijk met jus d’orange, melk,
thee en koffie.
Palaver, bekendmaking welk bedrijf vaart op welk
schip en het met de foerage aan boord gaan

Na het ontbijt was er het palaver (het praatje over hoe
de wedstrijd gevaren zou gaan worden en waar de
schippers rekening mee moesten houden).Daarna
konden de bedrijven aan de schepen verbonden
worden. Voor 39 groepen een aardige lijst die afgewerkt
moest worden.
Aansluitend het halen van de foerage uit de
expositieruimte Koggewerf. Want ja, het eten en
drinken onderweg is zeker onderdeel van de
feestvreugde en draagt bij aan het welslagen van het
evenement. Bier, wijn, botterbitter, fris, koffie,
broodjes, beleg, vis en alle toebehoren als melk, suiker,
bekers. Deze pakketten waren eerder al samengesteld
door de vrijwilligers en ’s ochtends aangevuld met de
zaken die minder houdbaar zijn.

De Oostwal botterwedstrijd op het Ketelmeer

Terugkomst na de wedstrijd, muzikaal ontvangst en prijsuitreiking
Na de wedstrijd werd er weer terug naar de haven in Kampen gevaren. Tijd om bij te kletsen en te genieten van
de omgeving. Bij aankomst stond daar weer Bertus Krabbe met zijn muziek.
Ook de percussieband Brobando was aanwezig en zij gaven een roffelende show in de feesttent vanwege de regen
buiten. http://percussie.brobando.nl

Het schip met de snelste tijd: LE 33 (reserveschip, buiten mededinging) Eervolle vermelding

Media
Meer foto’s van het evenement zijn te vinden via
Facebook, Kamper-botters.
Ook via Facebook, onder Julius Media zijn een paar zeer
leuke filmpjes te zien.
De Stentor, Brugmedia, Kampen.nl, TV-Oost, allen
waren aanwezig en hebben leuke items over het
evenement geplaatst.

Mochten er nog vragen of suggesties zijn, dan verneemt de organisatie die graag via
stichtingkamperbotters@gmail.com

Deelnemende schepen op basis van vergunningnummer
WON7, WON119

TX11
WR48, WR54, WR173
HD2

ST16

LE6, LE8, LE18, LE33,
LE45, LE50, LE89

VN4, VN66, VN 89
UK12, UK213

ZS13
KP32, KP41, KP118
VD153

AM1

EB1, EB17, EB18, EB29,
EB32, EB43, EB52, EB65
HK22, HK89, HK172

HZ45, HZ108
BU20, BU61,BU89

Deelnemende bedrijven

http://kamperbotters.nl

