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Het jaar 2021   
In augustus 2021 is de laatste gang - onder feestelijke omstandigheden - aan het schip 
geschroefd. Hoewel er in het verleden aan beide zijden 10 gangen waren aangebracht 
hebben wij besloten om het aantal naar 9 terug te brengen. Dit besluit had mede te 
maken met terugbrengen van de oorspronkelijke hoogte van het voordek. Een andere 
reden was; het meer in balans brengen van de breedte van de gangen. Ook is het 
krophout- het verbindingstuk tussen voorsteven en beide bovenste gangen- vernieuwd. 
Dit onderdeel is gemaakt van Amerikaans eiken dat gekapt is op het Veluwse landgoed 
Westerwolde.   

De laatste helft van 
jaar is besteed aan 
het bouwen van het 
vooronder. Het 
hoofdschot met 
deurtje en 2 
patrijspoortjes, zijn 
gemaakt door Paul en 
de plecht door Johan. 
Ook is er tevens door 
Paul het tussenschot  
gemaakt waarachter 
het ankertouw en 
kleine bijzeilen 
geborgen kunnen 
kunnen worden in 
het voorschip.  

Kortom….in het jaar 2022 moet het er dan toch van komen….de jol te water !!           

Maar voordat het zover is zullen wij de kuip moeten inrichten met een achterbank. aan 
De laatste klus is het aanbrengen van een wegering (horizontale plank) aan beide zijden 
langs de toppen van de spanten en een potdeksel over de gehele dubbelzijdige rand. 
Dan zal het scheepje 1-2 weken natgehouden worden en kan het breeuwen van de 
naden ter hand worden genomen.  
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Oude foto: 
In de zomer van 2021 
werden wij blij verrast 
met een bezoek van de 
kleinzoon van Klaas 
Mantel, de schipper die 
opdracht gaf om de BC 
11 te laten bouwen. De 
kleinzoon kwam samen 
met zijn vrouw een 
prachtige foto brengen 
van de eerste schipper 
die onze jol tot 1917 in 
bezit heeft gehad.  

Zo hebben wij toch wat 
meer  beeldvorming 
gekregen van die tijd , 
afgezien van de foto’s 
die wij al hadden van 
de drukte in  Broeker-
haven. 

Bezoek depot ZZM:   Begin 
november jl. hebben wij nog een bezoek gebracht 
aan het depot van het Zuiderzeemuseum  in 
Hoogwoud. De reden was een werkbezoek aan een 
authentieke jol, die daar in de opslag ligt. Deze jol 
is kleiner dan de onze maar met een schat aan 
originele details. 

Laatste 
gang: Onder ruime 
belangstelling is op 14 
augustus jl. met 
feestelijke omlijsting en 
toespraken  van Paul en 
Dick de laatste gang vast-
geschroefd.  

Bestuur: Vanaf 
oktober hebben wij een 
nieuw bestuurslid en 
tevens voorzitter: 

 zijn naam is Peter Coster 

Bezoek ook: https://www.nhnieuws.nl/274656/
vissersboot-bc11
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