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Bij eetcafé Dikke Mik gelegen aan de 
binnenhaven van Enkhuizen, kunt u 

ongedwongen lekker eten en een biertje 
drinken binnen of op het terras.

Daghap 5 7,- (ma. t/m vr.) OP=OP 
10x Daghap Strippenkaart 3 55,-.

telefoon 0228 31 64 04 
(reserveren kan teleurstellingen voorkomen)

Ook deze krant wordt naar alle 
tevredenheid gedrukt door:

Rooseveltstraat 14/M
2321 BM  Leiden
Tel: 071 5128770 www.zeilendehandelsvaart.nl

 

Bel 06 - 53 77 59 68 
of mail naar journaal@vhzc.nl 

Wilt  u 
ook  hier 

adverteren?

www.rondvaartenleiden.nl

Durge Geeft ook Vorm aan deze krant.

Lente actie voor de 
bruine vloot!

Opmaak, beeldretouche én drukwerk

250 ansichtkaarten (enkelzijdig full color en z/w) 

en 250 visitekaartjes (dubbelzijdig full color)  

nu voor  4 214,- incl. BTW.

Tel. 0228 315 013 / 06 209 36 548

Wilt  u ook 
hier adverteren?

Bel 06 - 53 77 59 68 of mail naar journaal@vhzc.nl

zet de zaak in beweging

  2009

  � Mei  �
2 mei / Nationale Reddingbootdag KNRM / Nederland

14-16 mei / KWS Schuttevaerrace / IJsselmeer en Wadden

22-23 mei / Harlingen-Terschelling Sloepenrace / Harlingen

  � Juni  �
4-5 juni / HT-Race / Harlingen-Terschelling

12-21 juni / Oerol / Terschelling 

27-28 juni / Lemster Bokkingrace / Lemmer

  � Juli  �
3-5 juli / Jan Haring Race / Monnickendam

10-12 juli / Vlootdagen Den Helder / Den Helder

18 juli-31 juli / SKS-Skûtsjesilen / Friesland

  � Augustus  �
1-6 aug. / Sneekweek / Sneek

1-8 aug. / IFKS Skûtsjesilen / Friesland

8-9 aug. / Visserijdagen / Stavoren 

13-15 aug. / Botter, Visserij Weekend Zuiderzeemus. / Enkh.

14-16 aug. / Flevo-Race / Muiden

21-22 aug. / Visserijdagen Makkum / Makkum

21-22 aug. / Delta Loyd 24 uurs Race / IJsselmeer, Waddenzee

22-26 aug. / DelfSail 2009 / Delfzijl

26-29 aug. / Visserijdagen Harlingen / Harlingen

28-29 aug. / Visserijdagen Harderwijk / Harderwijk

28-30 aug. / Rond en Platbodemjachten NK / Medemblik

28 aug-1 sept. / Visserijdagen Den Oever / Den Oever

  � September  �
4-6 sept. / Rond- en Platbodem NK / Monnickendam

11-13 sept. / Nazomeren in Oud Lemmer / Lemmer

12-13 sept. / 149e Hardzeildagen - Merkeweds. / Grou

12-13 sept. / Botter- en Monumentendagen / Elburg

18-20 sept. / Kotterweekend / Enkhuizen

18-20 sept. / OGA - Ned. Sluitingstocht / Hoorn

  � Oktober  �
2-3 okt. / Leidens Ontzet / Leiden

3-4 okt. / Friese Hoekrace / Lemmer

10-11 okt. / Klipperrace / Enkhuizen 

16-19 okt. / Kuiper Brandaris Race / 

 Harlingen - Terschelling 

16-19 okt. / Internationaal Shantyfestival / Workum 

17-25 okt. / Strontrace / Workum - Warmond - Workum 

17-25 okt. / Beurtveer / Workum 

19-24 okt. / Visserijdagen Workum / Workum 

24-25 okt. / Bontekoe Race / Hoorn 

24-25 okt. / Muider Hardzeildagen / Muiden 

31 okt. / Steile Bank race / Lemmer

  � November  �
2-7 nov. / Slag in de Rondte / Harlingen 

6-8 nov. / Klassieke Schepen (beurs) / Enkhuizen 

7-8 nov. / Nationale Waddenrace / Harlingen

  � December  �
19-20 dec. / Winterwelvaart / Groningen

24-26 dec. / Kerstfeest op Terschelling 

27 dec.-1 jan. 2010 / Oud & Nieuw op Terschelling 

  2010
19-23 aug. / Sail Amsterdam Amsterdam 2010

(onder voorbehoud van opmaak- en drukfouten)

Evenementen
Maritime Veranstaltungen

 Als de meeuwen op hun pootjes staan,
   wordt het tijd om door de wind te gaan.

Henk Hortensius

Vrij
uitkijkend over de betoverend wateren
van deze verre vreemde kust
zie ik de zon achter de einde verdwijnen
de wereld om mij heen veranderd
in vage vormen
het geruis van de warme wind
streelt mijn oren
heel langzaam lijkt mijn ziel
het lichaam te ontstijgen
als een zeemeeuw voel ik me
zwevend over het schilderij
dat de zee is
en ik voel me
vrij vrij vrij

Piet Bongers

Vrijbuiters
Inleiding

Deze soort piraten, vooral Nederlanders, was volledig onafhankelijk en leefde niet volgens 
een bepaalde code zoals de boekaniers. Sommige waren zachtaardig in hun doen, maar 

vaker waren ze ongemeen wreed. Boekaniers konden hen niet luchten of zien en vaak trokken 
konvooien boekaniers rond om deze ‘onethische’ piraten uit te roeien.

‘Vrijbuiter’ is een combinatie van de woorden vrij, buit en het einde -er (agent). Het woord werd in 
het Engels verbasterd naar freebooter of filibuster, in het Duits naar freibeuter en in het Frans naar 
flibustier.
Volgens het woordenboek: 1. kaper, zeerover; 2. het kaperschip; 3. idem met zeer vrije opvattingen, 
avonturier; 4. idem die zich moeilijk naar wetten en regels schikt; ‘vrijbuiteren’ -buiterde, gevrijbui-
terd zonder plan iets ondernemen of werken. Het woord filibuster wordt in de Verenigde Staten 
ook gebruikt om ‘eindeloos vergaderen’ aan te geven! Deze term, maar ook het woord freebooter, 
wordt ook toegepast op die personen die landen aanvallen en buitenlandse goederen confisqueren 
voor financieel gewin, zonder goedkeuring van hun eigen regering (piraten dus).

Michiel de Ruyter
Michiel Adriaenszoon werd in Vlissingen geboren. Hij was 
de zoon van bierdrager Adriaen Michielszoon en Aagje 
Jansdochter. De naam ‘Maghyel Adriaensen Ruyter’ zou hij 
pas rond 1636 aannemen (in februari 2007 werd bekend dat 
hij zich meer oorspronkelijk Michiel Trouwhand noemde, en 
zijn naam De Ruyter eerst kreeg in de tijd dat hij zijn eerste 
reis maakte als kapitein op het schip de Graeuwen Heynst). 
Zijn naam werd, zoals in de 17e eeuw gebruikelijk, ook door 
hemzelf op verschillende wijzen geschreven.

Men dacht dat hij aan zijn naam kwam omdat zijn grootva-
der of zijn oom van moederszijde als ruiter had meegevoch-
ten in het leger. Maar volgens Van Loo (biograaf ) komt de 
bijnaam De Ruyter waarschijnlijk uit de kaapvaart en is zij 

ontleend aan het ‘ruiten’ oftewel roven door zijn schip de Graeuwen Heynst (‘Grauwe Hengst’) 
waarvan hij in 1636 kapitein was. Deze scheepsnaam doet zowel denken aan een ruiter te paard als 
bevelhebber, als aan de kapitein als ‘ruiter’ of kaper.

Freibeuter
Einleitung

Freibeuter (Piraten) lebten keineswegs in Saus und Braus. Das Leben an Bord war harte 
Arbeit. Die Mannschaft musste sich strengen Regeln unterwerfen, das Essen war schlecht 

und überall an Bord war es schmutzig. Als ‘Schrecken der Meere’ wurden die Piraten von der 
Gesellschaft gefürchtet, verfolgt und geächtet.

Es gab allerdings auch Piraten, die überfielen Schiffe, plünderten und töteten im Auftrag ihres 
Königs oder ihrer Königin. Diese ‘Freibeuter’ erhielten durch einen ‘Kaperbrief ’ ihres Herrschers 
die Erlaubnis zum Überfall auf feindliche Handelsschiffe und teilen ihre Beute mit dem König. 
Dafür standen sie unter dem besonderen Schutz ihres Herrschers.
Piraten trieben zu allen Zeiten auf allen Meeren ihr Unwesen. Schon in der Antike gab es 
Seeräuber. Die alten Griechen nannten sie ‘Peirates’. Daraus entstand unser Wort ‘Piraten’. Das 
Bild des Seeräubers als verwegener, raubeiniger Abenteurer mit Augenklappe, Holzprothese und 
wildem Bart ist mehr Dichtung als Wahrheit!

Klaus Störtebeker
Der Kopf von Klaus 
Störtebeker wurde auf einen 
Pfahl genagelt und auf 
einem Deich an der 
Hamburger Elbe zur Schau 
gestellt. Zusammen mit den 
70 Köpfen seiner Kumpane. 
Bis dahin war Klaus 
Störtebeker einer der 
gefürchtetsten Piraten in der 
Nord- und Ostsee gewesen. 
Wann immer ihm danach 

war, hat er die Schiffe der Kaufleute oder andere prall mit 
Waren gefüllte Schiffe überfallen. 

Im 14. Jahrhundert hatten viele Männer mit Schiffen ganz 
offiziell Kaperbriefe ausgestellt bekommen: eine Erlaubnis, 
Schiffe zu überfallen und auszuräubern – zu kapern eben. 
Natürlich nur die von den Feinden. 

Weil Klaus Störtebeker und seine Leute aber immer noch weitergemacht haben mit dem Kapern, 
waren sie dann nicht länger Freibeuter, sondern wurden zu gewöhnlichen Piraten. 
Und die wurden immer, wenn man sie fassen konnte einen Kopf kürzer gemacht. Störtebekers 
letzter Wunsch ist ganz berühmt: Jeder seiner Männer, an dem er ohne Kopf noch vorbeilaufen 
kann, sollte verschont werden. Angeblich lief er kopflos noch an 11 Männern vorbei. Da wurde es 
dem Henker zu bunt und er stellte ihm ein Bein. Das war am 21. Oktober 1401. 
Nach dem Sturz brach der Bürgermeister sein gegebenes Versprechen, und alle 73 Seeräuber 
wurden enthauptet, ihre Schädel auf Pfähle gespießt und am Hamburger Hafenrand aufgestellt.

Admiraal Michiel de Ruyter

Klaus Störtebeker

Gepfählter Schädel eines in Hamburg 
Hingerichteten, vermutlich ein Pirat, 

vielleicht Klaus Störtebeker.

Rondje Wad ? ®
Het ‘Rondje Wad?’ is voor Nederland en 
omgeving een unieke reiservaring voor 
zeilreizen met de bruine vloot door het hele 
seizoen, niet alleen op het wad!

Kenmerk van het ‘Rondje Wad?’ is het rondje 
varen in de oude betekenis van “ronden” zoals 
bijvoorbeeld het ronden van Kaap de Goede 
Hoop, dus in- en ontschepen in verschillende 
havens. Zo kan de reiziger een echte unieke 
reiservaring opdoen zonder twee keer dezelfde 
haven hoeven aan te lopen. 

Voor meer informatie kijk op: 
www.vhzc.nl � Rondje Wad?

Rundüm Woar? ®
‘Rundüm Woar?’ ist in Holland und der 
weiten Umgebung ein einzigartiges 
Reiseerlebnis für Segelreisen in der ganzen 
Saison und nicht nur auf dem Watt!

Merkmal für ‘Rundüm Woar?’ ist das Segeln in 
der alten Bedeutung von ‘Runden’, so wie das 
Runden des Kap der Guten Hoffnung, das 
Ein-und Ausschiffen in verschiedenen Häfen.
So hat der Reisende ein einzigartiges Erlebnis 
ohne zweimal denselben Hafen an zu laufen.

Für mehr Information: 
www.vhzc.nl � Rundüm Woar?

Hè ?

Schippers van de bruine vloot: vrijbuiters? 

Volgens de bekende overleveringen: 
onafhankelijk, vrij, avontuurlijk en ook 

buit, kapers, zeerovers, ‘onethische’ piraten, 
zonder plan ondernemen, eindeloos palaver 
Zo niet de Verenigde Hollandse Zeil Compagnie. 

VHZC 
De VHZC draagt bij om het imago van de 
Nederlandse zeilende (bruine?) vloot uit te 
dragen. De VHZC gaat uit van oude tradities in 
een moderne jas. De koers elk moment kunnen 
aanpassen aan de omstandigheden en het roer 
in eigen handen houden. De VHZC werkt met 
historische schepen in een nieuw verbond en 
met ondernemers die beleving, ontdekking, 
historie, avontuur en maritieme ervaring 
onafhankelijk en in vrijheid van handelen 
kunnen combineren en uit kunnen dragen. 

Deze nieuwe tijd vraagt meer als eindeloos 
palaveren, afwachten en moeilijke praatjes: 
ACtIE!

De ervaren zeilschippers van de VHZC zetten 
samen met de opvarenden de koers uit op de 
meest veilige, milieuvriendelijkste en grootste 
zeilende vloot. Best wel om trots op te zijn, best 
nog wel avontuurlijk en ook in ons eigen land 
best wel mooi. Maar we zeilen ook nog steeds 
wat af in Europa en wereldwijd!

De VHZC staat voor een goede mix van 
gast vrijheid en beleving, een goed product met 
een goede prijs, een grote diversiteit aan 
schippers, schepen en vaargebieden. Wij zijn er 
helemaal klaar voor! Zeil mee met de VHZC!

Enkhuizer Almanak, jaargang 1818 
Bron: Archief Enkhuizer Almanak

Prentverbeeldingen: 
De Groenlandsvaarders rond 1760, deel 2

De oplossing kunt u vanaf 15 mei vinden op onze website onder 
‘speciaal’.

Die Lösung können sie ab 15. Mai finden auf unsere website unter 
‘Speziales’.

‘Zeil mee met de Vee Ha Zet Cee’ 



Terschellings Oerol Festival
www.oerol.nl
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Dijk 80 (ingang hoek Venedie) in Enkhuizen
www.thedubliner.nl

Irish Pub - the Dubliner

’s Werelds grootste collectie flessenscheepjes 
in het ‘Spuihuisje’ vlakbij de Drommedaris. 

Zuiderspui 1, Enkhuizen
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Scheepswerf Van Laar

IJmuiden

www.scheepswerfvanlaar.nl

Úw partner voor het droogzetten van uw schip.

tel: 0255 - 514 838 

Bel 06 - 53 77 59 68 
of mail naar journaal@vhzc.nl 

Wilt  u
ook  hier

adverteren?
 o.a. workshops ‘zelf tegels bakken’

Makkum, tel. 0515 - 233780

Bel 06 - 53 77 59 68 
of mail naar journaal@vhzc.nl 

Op deze 
plaats uw 

advertentie?

5 jaar stand-by € 1431,-
Voor info bel 06 - 53 77 59 68 

Ook bij u aan boord 
een echte AED?

Van de redactie
Advertenties in 3 maten
-  55 x  55 mm:  N 310,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 110 x  55 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 55 x  110 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
Incl. banner en doorlink op de website’s van de VHZC én inclusief 1x een redactioneel stuk per jaar in het VHZC Scheeps Journaal. 
Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het verstrijken van de abonnementsperiode. Prijzen zijn exclusief BTW.

Schuimkopjes
GRATIS (maximaal 5 regels). SMS ‘Schuimkopjes’ naar 06 - 53 77 59 68 of per e-mail (journaal@vhzc.nl).

Abonnement op het VHZC Scheeps Journaal
N 27,-   per jaar    - Nederland 
N 36,-   per jaar    - Buiten Nederland (binnen Europa)
N 45,-   per jaar    - Buiten Europa 
 Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het verstrijken van de abonnementsperiode.

Aanleveren van ingezonden stukken
Het VHZC Scheeps Journaal komt uit in de 3de week van de maand. Kopij graag aanleveren vóór de 21ste van de voorafgaande 
maand, bij voorkeur per e-mail (journaal@vhzc.nl) of anders CD-rom. Graag als onopgemaakt tekst of Wordbestand, foto’s liefst zo 
hoog mogelijke resolutie in jpeg.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en ingezonden stukken en behouden zich het recht voor 
ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren. 
Het gebruik van artikelen uit het VHZC Scheeps Journaal is toegestaan, mits na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie en onder duidelijke vermelding van de bron.

(*) medio april:  begin vaarseizoen 
mei t/m oktober:  vaarseizoen
november:    einde vaarseizoen
december:    Kerst en Oud & Nieuw-special

VHZC
Postfach 311
2300 AH  Leiden
Niederlande

Telefon: 0031 (0)6 - 53 77 59 68
E-Mail: info@vhzc.nl

www.vhzc.nl

Schuimmopje
Komt een donker mensje van lichte zeden 
’s avonds laat een zeeman tegen op de kade en 
vraagt aan de zeeman: ‘ga je met mij mee naar 
mijn huis?’
Zegt de zeeman: ‘ben je gek?, midden in de nacht 
nog naar Afrika!’

Henk Hortensius

Bron: Getijtafels voor Nederland 2009

 auteur: Rijkswaterstaat, Delft, informatie: www.getij.nl

 uitgever: Sdu Uitgevers bv, Den Haag
Auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters  • Harlingen  

‘Alle beetjes helpe ’,  zee de skippersvrouw
en ze hoôsde met heur vingerhoed.

West-Fries gezegde

Weet u welk schip dit 
is op de foto? Stuur 
uw antwoord naar het 
volgende e-mail adres: 
journaal@vhzc.nl 
o.v.v. rubriek ‘Welk 
schip’. Bij het goede 
antwoord kunt u een 
Syltsje winnen! 

Grijs zijn de wolken,

grauw is de zee.

Lang zijn de nachten in ’t vooronder.

In haar armen is het goed,

tussen haar borsten warm en zoet.

Maar ja, ze mag niet mee,

mee naar zee.

Jeroen Zijltra – van de CD ‘Olie & Rook’

Illustratie: Sjaak Klunder

Schuimkopje
Ik keek laatst in je mooie blauwe ogen in 
de Dikke Mik. Ik kan je niet bellen want 
ik ben het bierviltje kwijt. 

Schuimkopjes e-mailen naar journaal@vhzc.nl of
SMS ‘Schuimkopjes’ naar 06 - 53 77 59 68.

Oplossing in het volgende 
VHZC Scheeps Journaal.

De mobiele telefoon gaat.
Ik zit op Lowlands, een muziekfestival in de 
Flevopolder. “Je zoekt een schip?” hoor ik aan 
de andere kant van de lijn. “Ja, dat klopt.”
“Kun je morgen aan boord zijn?”
Ik zeg: “Dat is goed.” “Het schip ligt in 
Makkum? Okee.”
De volgende dag kreeg ik een lift van een vriend 
die toevallig (hoe kan het ook anders?) ook 
schipper is. Hij haalde me op en bracht me naar 
de steiger van Makkum.
“Ik sien ’m al legge,” zei hij in het stadsfries.
Ik zag alleen maar masten en vlaggen dus ik 
dacht zoiets van: “oh?”

Toen we aankwamen bij het schip stond de 
maat al bepakt en bezakt op mijn komst te 
wachten. In de startblokken om naar huis te 
gaan. “Dus je komt hier maten? Leuk!” zei ze.
Na wat handjes geven, kennismaken en succes 
wensen zat ik dus aan boord van een twintig 
meter eenmast tjalk. Nog wat brak van vier 
dagen Lowlands mengde ik me tussen de 
gasten en de schipster. Ze hielden natuurlijk 
“Feierabend” want het schip lag voor de wal.

Morgen zou mijn ‘grote’ dag worden. Laat in de 
avond ging ik te kooi. Het was een heel klein 
vooronder en ik moest op een stapelbed slapen.
Toen ik op bed lag zag ik een prop schilderstape 
aan het plafond hangen. Ik dacht: “Hmm, waar 
dat nu weer goed voor is?” Tot mijn grote verba-
zing begon dat stuk tape in het donker ook nog 
te knipperen. Toch maar even nagevraagd.
Het was de rookmelder, kreeg ik te horen.

’s Ochtends (ergens rond een uur of 9 of 10) 
moest ik de trossen losgooien. Er wordt dan 
gesproken over een ‘koplijn’ en ‘spring’.
‘Kop los!’ ‘Spring eraf !’ en varen maar. (Achter 
deed ze meestal zelf ). Het avontuur begon!
Nou was ik gelukkig niet helemaal een leek op 
zeilgebied.
Mijn vader heeft een zeiljachtje en van kleins af 
aan voer ik de vakanties mee op een Friendship.
Dus ik wist in ieder geval wat een grootzeil, een 
fok en een schoot zijn.

Vanaf Makkum gelijk naar buiten geschut en 
dat ging wonder boven wonder goed. 

Ik had best wel goede instructies gekregen en de 
zeil-lier begreep ik ook nog wel. Tenminste... 
omhoog en naar beneden!
Toen kwam ik er snel achter dat overstag of 
gijpen op een platbodem wel even wat anders is 
als op een jacht. Bakstagen, zwaarden en piek 
waren voor mij allemaal nieuwe begrippen.
Op het Friendshipje zeilde ik ook wel wat, maar 
dat ging meer vanzelf. Onbewust.
Geen idee of ik nou overstag ging of aan het 
gijpen was op dat jacht. Toch kwam ik er 
altijd weer. Het geluk was met mij!

De mensen aan boord waren zeer ervaren 
Texelaren en hebben mij nog het een en ander 
bijgebracht over het zeilen op een platbodem.
Zo hebben ze mij verteld dat de fok ‘bak’ 
gehouden kon worden. De fok ‘te loevert’ kan 
staan en dat je de vallen rechtsom behoort ‘op te 
schieten’. Later zou ik nog met veel meer 
scheepstermen om de oren geslagen worden, 
maar dat wist ik toen nog niet.
Toen we later op Vlie aankwamen maakte ik de 
cruciale fout. Eenmaal in de haven begaf de 
keerkoppeling het. Geen achteruit meer! In 
deze noodsituatie ben ik toch maar op de 
jachtenmanier met de spring aan wal gespron-
gen en heb de lus vol trots om de bolder gelegd! 
“Schip gered,” dacht ik.
Eén van de passagiers stond doodgemoedereerd 
het steekeind om de bolders te beleggen. Dit 
heb ik nog wel even op mijn brood gekregen…. 

Touwtjes raak gooien is in de charter soms van 
levensbelang. De spring fungeert als een soort 
van boegschroef. Met veel wind of stroom op de 
kont is een visserman of achterspring (verhaald 
op een kam tussen de midscheeps en het 
achterschip) vaak cruciaal. Helemaal als er 
weinig ruimte is en het schip een sterke 
schroefwerking heeft als je veel achteruit moet 
geven.

Na veel gezellig gebabbel, het eiland verkennen 
en nieuwe indrukken kwamen we weer op 
Harlingen aan. Het begin van mijn avonturen 
in de scheepvaart was gelegd.

P. Faber

  Mijn eerste  Reis  Scheepspraat
Getrouwd:  Nina & Jos
Leiden, 14 april 2009, 14:00 uur  
Daarna konden ze alvast (weer) wennen aan de 
(woelige) baren met een klassieke reddingssloep 
tijdens een stadsrondvaart met de hele familie 
met de Rederij ‘Oude Rijn’.

Nina en Jos in ’t huwelijksbootje

Door middel van dit schrijven willen wij 
ons graag als bedrijf aan u voorstellen. 

Wij zijn Ben en Hanneke en hebben samen 
ons keramiekbedrijf H.K.Z. Makkum.

Wij vervaardigen keramiek en de welbekende 
oud Hollandse tegels in ons keramiek-atelier. 
Wat we ook doen is het geven van workshops 
aan groepen van ca. 25 tot 30 personen. Wat 
houdt dit in: uw gasten kunnen gedurende een 
ongeveer anderhalf uur tot twee uur durende 
workshop, onder begeleiding 1 of 2 tegels 
beschilderen op de traditionele wijze, zoals al 
honderden jaren in Makkum de gewoonte is. 
De workshop kost: individueel 1 t/m 4 personen 
N 12,50 p.p. Groepen 5 en meer? N 10,- p.p. 
Deze bedragen zijn inclusief materiaal, 
begeleiding en stoking. Dit doen we nu al een 
aantal jaren. Maar het blijkt dat een aantal 
schippers al gebruik maken van deze workshop 
als slechtweer voorziening. Ze varen bijvoor-
beeld vanaf Harlingen naar Makkum maar 

Op de  loopplank
onderwijl worden wij gebeld dat ze graag over 
een paar uur met een groep willen komen voor 
de workshop. Het blijkt heel goed aan te slaan 
bij de gasten aan boord van hun schepen. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om dit in een arrange-
ment te verwerken in plaats van dit onverwachts 
te doen. Wat wij dan ook graag willen is deze 
workshop meer en beter onder de aandacht 
brengen van de schippers Vandaar dit schrijven. 

Wij willen u dan ook uitnodigen, mocht u het 
komende seizoen in de haven van Makkum 
liggen deel te nemen aan een workshop, zodat u 
zelf weet wat u uw gasten aanbiedt. Mocht u 
nog vragen hebben, zijn wij graag bereid u deze 
te beantwoorden. Wij horen graag binnenkort 
van u. 

H.K.Z. Makkum ‘De Keramiekshop’ 
Plein 5, 8754 ER Makkum 
telefoon: 0515 - 233 780 
www.hkzmakkum.nl

Paalsteek

L ijfknoop; steek om in de 
tamp van een end een oog te 

maken dat niet dichtschuift en 
wordt gebruikt om over een paal 

of bolder te leggen, een boeilijn op 
een boeilijnleuver te steken of om een 

bootsmanstoel aan een val vast te 
maken. Men kan er een vaste lus, die 

niet slipt of knelt, om een lijn mee leggen. 
De steek kan enkel of dubbel worden 

gelegd. Er bestaat ook een lopende paalsteek.

Algemene omschrijving:
Eerst wordt in de tamp een oog gelegd waarna 
de tap van onderen af door het oog gehaald en 
achter het staande part om van boven naar 
onderen door het oog wordt gestoken. Wordt 
het vaste oog om de eigen tros gelegd, dan krijgt 
men een lopende paalsteek die kan worden 
vastgetrokken.
De steek is goed geschikt voor het redden van 
personen. Hij moet dan wel gezekerd worden 
met een halve slag.

Dat Meer
De leeve Gott geev uns dat Meer,
as schönste Stell vun unse Eer,
un höllt sin Hand över jede Mann
dormit he beruhigt op See sin kann.
Un dat he op ’t Woter, in wiete Rund,
niemols dor dröpt so een Lumpenhund,
de op de Eeer deiht de Minschen bedreegen!
De sall de fröhlich Seemann op See niemols 
begeegen!

Autor unbekannt. Übersetzung: Bübi

Sünnenschien
Sünnobendmorgen, de Sünn wölter sik so warm un glösend ut de blanke See, dat mi dat 

Hart ganz wiet wör. Se schien mi totoropen: ‘Kumm min Jung, kumm, sett di int Boot un 
fohr mi entgegen. Wi ward een schöne Dag miteenanner verleven. Kumm, kumm man to’!

Ik kunn ni wedderstohn, mokte min ‘Goldbütt’ klor un dreih de Bug noh Oosten. Eerst as ik an de 
Kranzfelder-Hoben vörbi weer, wies sik uns Eckernförder Bucht vun eer ganze Stoot.
Blank dat Woter int rote Licht indüükert, nur af un an mol een ruusige Stell, wo sik dat Woter in 
sülverne Striepen opdeel. Backboord un Stüürboord de Steilküsten mit eer hellbruune Fööt un de 
sattgrööne Mützen. Dörch de Bööm lüch de goldgeele Raps un liesen plätscher dat Woter an de 
Bordwand.

Meist heff ik mi schämt, düsse Innigkeit, mit de Krach vun min Motor to stören. Min ‘Goldbütt’ 
wull aver wieter. Vörbi an Hohensteen, Korlsmind, Ludwigsburg un Korlsburg, wo de dooden 
Bööm hölplos eer Twiegen in Heben streckt.
Bi lütten weer de Sünn hoch noh Süden wannert un ik föhr eer achteran Richtung Suurendörp. 
Immer noch weer de See glatt un blank as een Speegel. Nur liesen leep dor een Grundsee op, de dat 
Boot ganz sacht op un dol schaukeln leet. De ganze Tied har ik ni eenmol noh achtern keeken, 
jümmer nur vörut.

Doch as mi mitmol een Windbö dreep, güng min Blick torüch noh Eckernför! Watt ik dor seh, leet 
min Hart doch swörer slogen.
Köhlenrobenswatte Wulken troken op mi to. De Wellen wörn jümmer höger un höger un de Wind 
pietsch mi int Gesicht! Nu geev dat nur noch eens, Vullgas un torüch!
Min ‘Goldbütt’, man gute dree Meter lang un open, stook de Nääs in de Wellen as wenn he dor 
meern mang dörch wull. Hoch sprütt dat Woter över de Schief wenn he de Bug in dat Woter stött 
un he schüttel sik as een natte Koter, wenn he op de Wellen klatsch. Mit eenmol weer dat Gewitter 
dor!Düüsternis un Regen rundüm. Blos de Blitze mokten de Luft hell. De Donner heff ik gorni 
hört, denn de Motor bölk as een Meihdöscher. Nu blos de Kompas holen un ni to dicht ant Land 
komen. Nu blos nix falsch moken. Jümmer de Snuut in de Wind!
Kort bevör ik in de Hoben keem, weer de Alpdroom vörbi. De Wulken reeten op un de Sünn 
schien warm un unschullig vun de Heben, as wenn nie watt los wesen weer.
Eens heff ik dorut lehrt: De Minsch dörf de Natur niemols ünnerschätzen. 
Wolf-Dieter ‘Bübi’ Gerdau, Eckernförde.

Knopen, worpen, steken & splitsen •

Der  Pfahlstich

Der Pfahlstich (Rettungsknoten) wird 
benutzt zur Befestigung der Fangleine 

an Pfählen, Ringen oder Bauteilen und 
immer dann, wenn diese nicht durch die 
Schlinge fest umschlossen werden sollen. 

Da sich beim Pfahlstich die Schlinge nicht 
zusammenzieht, eignet sie sich im besonderen 
beim Anlegen der Fangleine zur Rettung und 
Sicherung von Menschen. Bei weiblichen 
Personen ist darauf zu achten, das der 
Rettungsknoten oberhalb der Brüste angelegt 
wird! Der Pfahlstich ist als einziger Knoten zur 
Menschenrettung zugelassen. Der Knoten sollte 
mit einem Spierenstich gesichert werden.

FRS:  noeud de chaise 
DTS:  Palstek, Pfahlstich, Leibstich,  
 Bulienstich 
ENG:  bowline hitch

 

1 3

2 4

Knoten,  Wurfe und Stiche

Paalsteek

Lijfknoop / Rettungsknoten

‘Segeln auf der See mit der Vau Ha Zet Cee ’

Welk schip?


