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De nieuwe puntersite
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is de nieuwe website in volle
ontwikkeling. De site wordt het knooppunt waar alle informatie over punters,
punterbouw en punterwedstrijden bij elkaar komt. U zult in de toekomst evenementen
en gebeurtenissen op puntergebied aangekondigd en besproken zien. Daarbij wordt
u, als punterliefhebber, van harte uitgenodigd om input te leveren. Schroom niet en
mail via de site uw punternieuws, reisverslagen per punter en foto’s. Al het moois
komt op de website www.punterwezen.nl.

Officieuze NK Punterzeilen op de Beulaker
Nijland aan de fok wonnen de twee
gezeilde wedstrijden overtuigend,
waardoor ze in het algemeen
klassement bovenaan prijken. De
stichting heeft het evenement
gesteund met sponsorgelden. Het
evenement zal een jaarlijkse traditie
worden, evenals de betrokkenheid van
de stichting. Neem een kijkje op de site
www.nkpunterzeilen.nl voor uitslagen
en impressies.

Een van de punterinitiatieven die de
stichting van harte ondersteunt is het
NK Punterzeilen op de Beulaker. Op
29 augustus jl. zouden de eerste
officieuze Nederlandse
Kampioenschappen Punterzeilen op
de Beulaker bij Giethoorn
plaatsvinden. In verband met de harde
wind is het na rijp beraad de 30e
augustus geworden. Een
prachtevenement op ruim water.
Punterwerfbaas Henk Wildeboer aan
het roer met stichtingsvoorzitter Bert
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Optuigen voor de wedstrijd aan een steiger in de Beulaker

Cultuur en sport
Op 24 oktober a.s. vindt er in het
Kultuurhus in Giethoorn een
evenement plaats rond sport en
cultuur. Omdat sport en cultuur in de
punter samen scheepgaan kan de
stichting daar niet ontbreken. Er zal
een stand zijn met een demonstratie
van Willem Bakker. Hij zal zeilen
naaien en zijn bijzondere putsen van
zeildoek tonen. Hans Houkema komt
ook namens de stichting en zal van
alles vertellen over aspecten van de
punter. Uiteraard ligt er ook een punter

voor de kant om een tochtje mee te
maken. We zullen de gelegenheid te
baat nemen voor de uitreiking van het
Keupren Hanker; een prestigieuze
punterprijs die vorig jaar is uitgereikt
aan Cor en Bep van den Hoorn. Ook
dit jaar gaat de prijs naar die persoon
of instantie die zich het afgelopen
seizoen bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor het behoud van de
puntercultuur. Wie de prijs dit jaar
krijgt, houden we nog even onder de
huik.

Klassieke schepen varen naar de toekomst
Nu de subsidieregeling 38 nieuwe punters in de vaart heeft gebracht, gaan de
gedachten ook uit naar nieuwe schippers. Als we willen dat er over 20 jaar nog
punters op de Nederlands wateren varen, dan wordt het tijd nu alvast de jeugd te
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enthousiasmeren. Enkele bestuursleden zetten zich met regelmaat in om als
vrijwilliger zeillessen te verzorgen voor de jeugd. Mede dankzij de stichting is er een
viertal kleine puntertjes in de vaart gekomen, waarin de jeugd naar hartelust oefent
met spriet en zwaarden. De talenten van de toekomst zijn inmiddels gespot.

Oefenen met roeien en bomen in de boties

De jeugd in een botie

Zoals onze trouwe donateurs zich
wellicht zullen herinneren, werden
enige tijd geleden 4 Gieterse zeilboties

gebouwd, in opdracht van de
zeilvereniging te Giethoorn en naar
een ontwerp van Klaus Roding.
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de plechtjes verlengd. Aan de voorkant
om een roeiplek te creëren en achter
om een wat ruimere stuurplek te
krijgen,etc.
Om kort te gaan ,het oorspronkelijke
roeibotie met hulpzeil werd
getransformeerd in een volwaardig
zeilbotie met roeimogelijkheid. Een
ontwikkeling vergelijkbaar met de
evolutie van de zeilvisserij en
recreatiepunters uit de oorspronkelijk,
hoofdzakelijk geboomde of geroeide
8-spander (oftewel de gewone “huis
tuin en keuken punter”).
Tijdens de afgelopen winter zijn de
boties ,op basis van de inmiddels
opgedane gebruikservaring,
geoptimaliseerd en gecompleteerd
door Willem Bakker, Hans Houkema
en Klaus Roding.
Aldus ontstond een prettig zeilend, licht
hanteerbaar en.historisch verantwoord
“Gieters zeil-, roei- en punterbotie
nieuwe stijl” voor alle leeftijden vanaf
ongeveer 12 jaar. Het werd tijd om een
begin te maken met het inpassen in de
bestaande zeilopleiding. Dat lukte dit
seizoen .
Tot genoegen van de betrokkenen
blijven de boties ook met wat meer
wind goed hanteerbaar, ook zonder
fok, wat handig is bij een plotseling
opkomende bui.
Ook de mogelijkheid om te roeien en
blijkt een succes. Het maakt
bijvoorbeeld het landen en starten aan
lagerwal veel eenvoudiger.
Tip: om de kosten te dekken zijn de
boties in het seizoen, als er geen
zeilinstructie is, gewoon te huur. Ze
liggen bij paviljoen Smit aan het
Bovenwiede. Veel plezier!

De opdracht werd eerlijk verdeeld: de
eerste twee werden door Schreur
gebouwd,de andere twee bij
Wildeboer.
Zoals van oudsher gebruikelijk, gaven
beide werven hun eigen signatuur aan
de uitvoering van het ontwerp. De
globale maten en het zeiloppervlak zijn
echter gelijk.
Het idee, een zeilbootje om het gat
tussen optimist en punter te vullen in
de jeugd-zeilopleiding, kwam
oorspronkelijk van de enthousiaste
zeiler, echter helaas, reeds voor het
ontwerp en de bouw, overleden Marcel
Slabbaert .
Voortvarend als hij was, slaagde hij er
zelfs in er subsidie voor te krijgen!
De geschiktheid voor
jeugdzeilinstructie vanaf ongeveer 12
jaar was een belangrijke eis voor het
ontwerp.
Een gewone punter is weliswaar een
zeer veelzijdig vaartuig ,maar bedoeld
als werkboot voor volwassenen en niet
echt voor deze doelgroep.
Volgens de ontwerper zou een echte
zeil modificatie van het Gieterse botie,
het kleinste, eenvoudigste en
goedkoopste lid van de punterfamilie,
echter wel voor dit doel geschikt
kunnen worden gemaakt.
Bovendien zou een en ander mooi
passen in de punterbouwtraditie.
Aldus werd het vlak verbreed voor een
grotere stabiliteit, de grootste breedte
wat naar achteren verschoven om het
verplaatste gewicht van
de”bemanning” te compenseren, de
zijden en de boeisels verhoogd, de
zeildoft naar achter verplaatst
vanwege de gewenste, leerzame fok
en voorzien van een mastkokertje om
het maststrijken te vergemakkelijken,
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Gemeente Steenwijkerland
Steenwijkerland, de gemeente in de Kop van Overijssel waar de Wieden en de
Weeribben onder vallen, ontwikkelt zich steeds beter als partner. De gemeente heeft
de beperkingen voor verhuur van punters laten vervallen op voorwaarde dat de
verhuurpunters authentiek en dus van hout zijn. Een prachtige stimulans voor
verhuurders om naast de vloot van ijzeren botsbootjes en bakjes van polyester ook
authentieke punters in de vaart te houden. De stichting verzorgt voor de gemeente
de schouw. Zo wordt de authenticiteit gewaarborgd.

Spiegel der Zeilvaart
In de komende Spiegel komt er aandacht voor het NK Punterzeilen. Ook zal het door
de stichting uitgegeven boek van Nico van den Sigtenhorst ‘Gieters gevaer, van
botie tot bok’ besproken worden. Houd het blad even in de gaten.

Klassieke Schepenbeurs Enkhuizen
In de loop der jaren is de Klassieke Schepenbeurs ook een ontmoetingsplek
geworden voor punterliefhebbers rond de stand van de stichting. Uiteraard zijn we
weer aanwezig. De beurs valt dit jaar op 6, 7 en 8 november en het thema is
“Klassieke schepen naar de toekomst” Bijgaand enige kortingsbonnen op de
entreeprijs. We spreken elkaar op de beurs of op het water.
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