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Vrijdag 15 juni

De organisatie is in handen van Rotary Club Huizen in een nauwe samenwerking 
met de Stichting Huizer Botters en vele vrijwilligers.
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Geachte Deelnemers en Genodigden

Voor u ligt het wedstrijdboekje van alweer de vierde editie van het Huizer Vis Festijn.
In dit boekje vindt u informatie over het evenement, de deelnemers en de goede doelen. De wed-
strijd wordt gevaren met 28 botters, historische schuiten waarmee vroeger werd gevist op haring, 
ansjovis en bot op de Zuiderzee en ook wel op de Noordzee.
Het wordt een bijzondere ervaring, zeker als u nagaat dat er in Nederland nog geen honderd bot-
ters over zijn van de duizenden die ooit op de Zuiderzee voeren.
De schuiten waarmee we vandaag varen zijn bijna allemaal meer dan honderd jaar oud. Het zijn 
echte werkschepen met een geheel eigen en stoere sfeer. Vanuit de Huizer haven gingen elke 
maandagmorgen vroeg zo’n tweehonderd botters naar buiten. Zonder koeling aan boord was 
snelheid geboden om met volle lading de visafslag zo snel mogelijk te bereiken. Snelheid die we 
vandaag ook nodig hebben om tegenstanders de loef af te steken.
De snelheid van uw botter wordt vandaag niet alleen bepaald door de schipper, maar hangt mede 
van u af. Als u namelijk helpt bij het hijsen van de zeilen en het bedienen van de zwaarden, ligt de 
botter sneller op koers. Het is een sportieve bezigheid waar men trek en dorst van krijgt.
Gelukkig is er een goed gevulde kostmand aan boord, zodat het u aan weinig zal ontbreken.
Bij aankomst in de haven gaan we haring happen, lekker eten en genieten van de live muziek.
 
De race werd in 2017 gewonnen door de combinatie Bank ten Cate & Cie 2 met de botter HZ 108; 
wie wint er dit jaar?
Dankzij uw deelname aan het Huizer Vis Festijn stelt U de Rotary Club Huizen in staat om de 
nader genoemde  goede doelen te ondersteunen! 
Onze dank en die van de goede doelen is daarvoor groot!
 
Uw aanwezigheid zal deze dag tot een geslaagd feest maken.
Alvast goede wind en een mooie wedstrijd gewenst!
 
Namens Rotary Club Huizen
Rinke Visser, Voorzitter Community Service
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Programma vrijdag 15 juni 2018

12:45 – 14:00 uur
Ontvangst en inschrijving teams. Koffie, thee en 
broodjes staan klaar in de Botterwerf.
 
14:00 uur
Welkomstwoord. Aansluitend wedstrijdpalaver met 
schippers, bemanning en wedstrijdcommissie.
Tijdens het palaver zal de wedstrijdbaan worden 
toegelicht en verdere afspraken worden gemaakt, 
bijvoorbeeld over de zeilvoering.
 
14:15 uur
U gaat aan boord van uw botter, instructie door de 
schipper aan de bemanning, daarna vertrek naar 
het wedstrijdveld.
 
15:00 uur
Start van de Botterrace.
 
17:00 uur
Formeel einde zeilwedstrijd.
 
17:15 – 17:30 uur
Verwachte binnenkomst in de Oude Haven, aan-
meren en haring happen aan boord.
 
17:30 – 18:30 uur
Gezellige naborrel met hapjes aan boord en op de 
kade.
Tevens prijsuitreiking Botterrace.
 
Avondprogramma
 
18:30 – 00:00 uur
 
Diverse kramen voorzien van Vis, Vlees & 
Frieten • Live Muziek • Koffiebus • IJskar • 
Huizer klederdracht • Bubbelbar.
 
00:00 Afsluiting.

Spelregels botterwedstrijd
Om alles in goede banen te leiden, zal per deelnemende botter 
een captain worden aangewezen die verantwoordelijk is voor 
zijn team. Deze captain begeleidt, samen met de schipper, zijn 
team naar hun botter.

Let tijdens het zeilen, aan- en afmeren goed op uw eigen veilig-
heid. Op de schoten, zwaardtalie en vallen (de touwen) kan veel 
kracht komen staan. Mocht iets niet helemaal lukken, vraag dan 
aan de schipper of maat om hulp of uitleg hoe u het moet doen. 
Een gewonde aan boord betekent meestal einde wedstrijd.

Ga niet springen of rennen aan boord, de schuiten zijn op leeftijd 
en de schippers en maten werken hard aan deze schuiten om ze 
in goede conditie te houden.

Te allen tijde: blijf aan boord. Een man overboord betekent 
meestal einde wedstrijd.

Het weer hebben we niet in de hand. Probeer met uw kleding-
keuze daar rekening mee te houden. 
Bij veel zon is een goede zonnebrandcrème aanbevolen en bij 
regen adequate kleding. Een paraplu is niet handig op een bot-
ter. Er is helaas niet genoeg ruimte in het vooronder voor alle 
opvarenden.

Vanaf windkracht 6 wordt de wedstrijd aangepast, bijvoorbeeld 
alleen een ruim rak gezeild. Vanaf windkracht 7 wordt niet uit-
gevaren. 

De schuiten zijn voorzien van voldoende reddingvesten en an-
der reddingmateriaal. Indien u een reddingvest wilt dragen aan 
boord, vraag dit dan aan de schipper. Schaamt u zich hier niet 
voor, uw veiligheid staat voorop!

Overmatig alcoholgebruik zal door de schipper zoveel mogelijk 
worden beperkt. Daar is een zeilwedstrijd niet geschikt voor. Na 
afloop is er voldoende gelegenheid voor een drankje.

De toiletvoorzieningen aan boord van een botter zijn niet ge-
schikt voor minder validen.

De organisatie sluit alle aansprakelijkheid voor materiële en let-
selschade uit.

Elk deelnemend schip is voorzien van een sleeplijn en redding-
middelen voor elke opvarende.

Het binnenvaartpolitiereglement blijft onverkort van kracht.
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Wedstrijdbepalingen

Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Huizer Botters.

Reglementen
Op de wedstrijd zijn de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 
en wedstrijdbepalingen van toepassing. (Het Binnenvaartpolitie-
reglement blijft onverkort van kracht!)

Start-/finishschip
Het start- / finishschip is herkenbaar aan de blauwe WSV AVOH-
vlag en de Huizer vlag. Van dit schip moeten de deelnemers vrij-
blijven.

Bemanning
Naast de maximaal twaalf gasten mogen een schipper en twee 
bemanningsleden aan boord zijn.

Zeilvoering
Alleen het grootzeil en de fok zijn toegestaan op straffe van uit-
sluiting.

Start
De start is een tijdstart. De startlijn moet gepasseerd worden tus-
sen 15:30 en 15:45 uur. De wedstrijdleiding geeft om 15:30 uur 
één (1) geluidssein als teken dat er gestart kan worden. 
De werkelijke starttijd van een deelnemer wordt genoteerd door 
de wedstrijdleiding en verrekend in de uitslag.
Gestart wordt, in de richting van het eerste merkteken van de 
baan.
Om 15:15 uur wordt er een geluidssein gegeven waarna motor-
gebruik niet meer is toegestaan, op straffe van uitsluiting.

Wedstrijdbaan
De definitieve baan wordt bekend gemaakt tijdens het palaver.

Finish
De finishlijn moet worden gepasseerd vanuit de richting van het 
laatste merkteken. De wedstrijdleiding geeft een geluidssein als 
teken dat er is gefinisht.

Afkorten van de baan
In bepaalde gevallen kan de wedstrijdleiding de baan inkorten bij 
een van de merktekens van de baan. 
Het start-/finishschip ligt dan bij het merkteken met de S-vlag 
gehesen. Dan wordt er gefinisht door tussen het merkteken en 
het start-/finishschip door te varen.

Einde wedstrijd
De finishlijn wordt om 17:15 uur opgeheven. 
Niet gefinishte deelnemers worden als DNF genoteerd.

Uitslag
Winnaar is de deelnemer die het snelst de wedstrijdbaan heeft 
gezeild.

Protesten
Protesten worden niet in behandeling genomen. Door de wed-
strijdleiding geconstateerde overtredingen kunnen gevolg heb-
ben voor de uitslag, dan wel tot uitsluiting van de wedstrijd.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats omstreeks 18.30 uur in de Botter-
werf.

Verzekering
De schipper moet over de wettelijk vereiste papieren beschik-
ken voor het type schip en het gebruik daarvan. Het schip dient 
te voldoen aan de wettelijke eisen. Voor het schip dient een 
WA-verzekering te zijn afgesloten met voldoende dekking.

Aansprakelijkheid
De Stichting Huizer Botters, Rotary Club Huizen en Stichting 
Fund Rasing Rotaryclub Huizen, dan wel enige andere bij de or-
ganisatie van de wedstrijd betrokken partij of persoon, aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hetzij 
van persoonlijke dan wel van materiele aard, welke zou kunnen 
ontstaan door of in verband met deelname aan het Huizer Vis 
Festijn. 

DE OPBRENGST GAAT NAAR 
DEZE DOELEN
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BU 16    Carla Schuurman

EB 1     Jos Mensink

HK 172    Henk Kaspers

EB 18      Cor Westerink

BU 8     Roel BaronEB 39     Erik van de Vegte

EB 17      Jan Grolleman

BU 2     Ben OostendorpHK 10 Jeroen / Willemijn Ros

BU 12    Ton VosHK 22      Henk Zoer

HZ 45    Pieter van GestelVN 4       Piet Knook

GT 13     Roy Dixon

BU 5    Jacob Koelewijn

Deelnemers 
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HK 89     Marike Schokking

BU 210     Jaap de Graaf

BU 182   David van Twillert

BU 113    Albert Vermeer

HZ 1      Arnold Schipper

HZ 108   Wouter den Dulk

HZ 92    Dirk Jan Bakker
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HN 11     Roel Blokhuis

UK 15     Julio Huygen

BU 65   Rut Heinen

BU 20/32    Henk van Dorst

HN 3    Jacob van Diermen

BU 59    Henk van Halteren

BU 89    Willem Shag

 Startschip:
 Het Wakend oog Leo de Jong
      Vrouwen              Duitsland

      Reserve

botterrace
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Rotary Club Huizen
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

@rchuizen
#huizervisfestijn

Huizer Vis Festijn

www.huizervisfestijn.nl 
www.rotary.nl/huizennh

www.huizer-botters.nl

Het Huizer Vis Festijn wordt mede mogelijk gemaakt door:

zeevishandel


