Jaaroverzicht 2018 Kamper Botters
Wat hebben we gedaan in 2018?
In de Oude Buitenhaven in Kampen vond het reguliere onderhoud aan de KP32, KP 41 en KP118
plaats. Geen spectaculaire beelden, wel noeste arbeid.
Het eerste vaarevenement was Sail Kampen in april. Tal van historische schepen voeren en lagen
voor het stadsfront van Kampen. Een mooi spektakel en de botters van de Stichting voeren daar ook
met gasten tussen door.

Ook werd er zalm gerookt voor de liefhebber. De vrijwilligers waren er maar druk mee.

Daarna was er in mei traditiegetrouw de Zuidwalrace in Spakenburg. De KP 32 was present en heeft
met enthousiaste gasten een gezellige dag op het Eemmeer gehad.

Begin juni werd er gevaren in Harderwijk. Helaas veel regen voor de start waardoor het een natte
bedoening werd. Maar dat mocht de pret niet drukken. De Bokkingwedstrijd ging door en de vis
werd in Zeewolde opgepikt aan de kade. Gelukkig was het zaterdag beter weer voor de toeristen die
een rondje wilden varen. De KP32 deed mee aan dit evenement.

Medio juni werd er gevaren in Urk bij 2 evenementen. Als eerste het vaarevenement ter ere van de
100e verjaardag van het tekenen van de Zuiderzeewet. Een wet die veel veranderd heeft voor de
zoute zeevisserij met botters. Eerst door de komst van de Afsluitdijk, waardoor het zoete IJsselmeer
ontstond met andere vissoorten. Daarna de komst van de Noordoostpolder op de plek waar de
kamper botters hun visgronden hadden.

Als tweede evenement werd de Ansjooprace gevaren. Een stevig briesje en een zeer gedreven groep
gasten maakten dat het een mooie tocht werd.
De KP 32, KP 41 en KP 118 waren allen aanwezig

Als extra mocht er ’s nachts gevist worden. Dus een evenement met veel bedrijvigheid en weinig
slaap.

De laatste zaterdag van juni: onze eigen Oostwal Botterevenement. Alweer voor de 24e keer. Maar
liefst 39 schepen lagen in de Buitenhaven. Daarvan hadden er 37 bedrijven met gasten aan boord.

In juli waren er 3 vaartochten.
Even voor een weekend naar Elburg om daar voor onze collega’s van de Stichting tot behoud van
Elburger Botters mee te varen voor het bedrijf SKG, die zo’n 20 boten had afgehuurd voor hun feest
met leveranciers, gebruikers en andere klanten. Puik verzorgd, een mooie tocht.

Een tocht op de IJssel om te fungeren als achtergrond voor het maken foto’s voor de havengids van
Kampen. Dicht bij huis en mooi even tussendoor te doen.

De derde tocht was voor sportschool Jetze van Dijk. Gezellig varen met ouders en kinderen die les
hebben bij de sportschool.
In augustus togen we naar Enkhuizen, waar in en rond de museumhaven de Vereniging
Botterbehoud haar 50-jarig bestaan vierde met ruim 80 historische vissersvaartuigen. Een waar
spektakel.

Aan het einde van augustus waren we in Almere Haven voor de havendagen. Mooi om daar elk jaar
weer te kunnen zijn.

In september lagen we in Elburg met de KP 32, KP 41 en KP 118. En iedereen weet: de botters leven
in Elburg. Ook daar was het dus weer een feestje om te zijn.

Eind september was er nog de visserijdag in Kampen. Een samenwerking met de expositie De
bitterzoete Zuiderzee in de Stadskazerne.

De gelegenheid om gasten kennis te laten maken met de botters van de Stichting en hoe leuk het kan
zijn om op de IJssel te varen.
In oktober werd de KP32 op de kant gehesen voor groot onderhoud. Aangezien er ook onderhoud
aan het onderwaterschip plaats moet vinden wordt een telekraan ingezet om het schip op het droge
op de werf te zetten.

