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De geschiedenis 
van de Staverse jol 

ST48
1894: Gerrit Mulder, Stavoren 
laat de jol bouwen bij Roosjen in 
Stavoren. Visserijnummer ST49

1911: Gerrit Mulder doet de jol over aan 
zijn zoon. Hij krijgt het visserijnummer ST13.

1911: Mulder jr. vraagt een nieuw visserijnummer 
aan vanwege slechte vangsten. (bijgeloof 
vanwege het nummer?). Nieuwe nummer 
wordt ST48

1911: Mulder jr verkoopt in hetzelfde 
jaar de jol ST 48 aan Wietze Visser. 
Deze vist ermee tot 1924.

1924: Op 19 september 1924 wordt 
de jol uit het Centraal Visserijregister 
geschreven.

kaartje Visserijregister Wietze Visser 

Daarna wordt de jol verhuurd aan dhr.Pieterman uit Urk. 
Deze gebruikt de jol als nettenboot (bijboot) bij de botter 
UK219. Het verhaal gaat dat ze in een winter tijdens het 
vissen de jol zijn kwijtgeraakt en pas in het volgend voorjaar 
weer onbeschadigd in het ijs hebben teruggevonden bij 
Enkhuizen.

1935: de jol wordt verkocht voor de recreatie. Over de 
periode 1935 tot eind zestiger jaren is niet zo veel bekend. 

1970:  In het najaar van 1970  zagen Richard Bakker en 
familie in een slootje bij de Vinkenveense plassen een 
kajuitje boven water steken. Het bleek om een Staverse 
jol te gaan. Ze kochten de jol van de havenmeester 
aldaar. De jaren 1971 tot begin 1973 is de jol bij Piet 
Dekker in Kortenhoef met de nodige zelfwerkzaamheden 
gedeeltelijk gerestaureerd.  De kajuit werd verwijderd en 
de ST 48 kwam weer in vissermanuitvoerig. 

1975: Richard verkoopt de Jol aan 
Gerard Veldpape. Deze bouwde er 
een benzine motor in.

1976: [augustus] Klaus Roding 
wordt de nieuwe eigenaar. Hij laat 

de jol restaureren bij scheepswerf 
van der Meulen te Sneek. De gehele 

huid en de meeste spanten worden 
vernieuwd. Verder wordt er een nieuwe 10 

pk Volvo Penta diesel MD6 in geplaatst.

1989:  [Op 22 april] Piet Wiepke Bouma  uit 
Workum koopt de jol. Na een aantal 

jaren als bemanningslid op een 
andere jol en twee keer met 
zijn eigen sloepje GA5  te 
hebben gevist wordt 
hij de trotse eigenaar 
van de ST 48. Jaarlijks 
krijgt de jol een 

hellingbeurt, waarbij de 
jol opnieuw in de bruine 

teer wordt gezet.  Door de 
vele jaarlijkse teerbeurten is 

de ST 48 bijna zwart geworden. In de 
winter van 91/92 is de jol volledig afgekrabd. 
Er verscheen een prachtige blanke eiken jol. Tevens 
werd een uitvoerige controle gedaan naar de staat van het 
houtwerk en die was prima.   

2005: het spant 
bij de zeilbalk 
werd vernieuwd. 
Begin 2012 bleek 
dat de jol toe was 
aan een grote 
opknapbeurt.

2012: 
[8 augustus] De 
nieuwe Stichting 
De Staverse Jol 

wordt voor het symbolische bedrag van €1 eigenaar van 
de Staverse jol ST 48. Op scheepshelling De Hoop wordt 
het scheepje met subsidiegeld volledig gerestaureerd. 
Tegelijk start de opleiding Jonge Vissers Onder Zeil. 23 
jongeren melden zich aan. Ze worden nauw betrokken bij 
de restauratie en wanneer het timmerwerk klaar is zetten 
ze de jol in een laagje originele Stockholmer teer.

2013: In augustus is de restauratie, die onder leiding van 
hellingbaas Harold de Lange wordt uitgevoerd, klaar en 
de jongeren kunnen in oktober van datzelfde jaar met de 
prachtige ST48 deelnemen aan de Visserijdagen. Dit is 
tegelijk het slot van de opleiding die in samenwerking met 
de Visserijvereniging Workum is georganiseerd. 
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Visserij
dagen jaartal aantal 

deelnemers
brijlepel 

klassement schipper bemanning

1e 1974 4 geen deelname
2e 1975 3 geen deelname
3e 1976 3 geen deelname
4e 1977 8 geen deelname
5e 1978 14 2e Klaus Roding Gerrit Verdam
6e 1979 15 geen deelname
7e 1980 20 7e Klaus Roding Gerrit Verdam
8e 1981 21 geen deelname
9e 1982 12 11e Klaus Roding Gerrit Verdam
10e 1983 26 7e Klaus Roding Gerrit Verdam
11e 1984 14 13e Klaus Roding Gerrit Verdam
12e 1985 14 geen deelname
13e 1986 18 11e Klaus Roding Gerrit Verdam
14e 1987 20 18e Klaus Roding Gerrit Verdam
15e 1988 15 geen deelname
16e 1989 18 4e Piet Wiepke Bouma Jacob Jouke Bouma en Teake Bouma
17e 1990 20 6e Piet Wiepke Bouma Jan Bleeker en Ronald Galema
18e 1991 22 4e Piet Wiepke Bouma Jan Bleeker en Theo Galema
19e 1992 19 4e Piet Wiepke Bouma Theo Galema en Jan Fre Scheltema
20e 1993 19 4e Piet Wiepke Bouma Theo Galema en Hans Huitema
21e 1994 20 2e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Combert Burger
22e 1995 19 2e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Theo Galema
23e 1996 20 1e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
24e 1997 19 1e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
25e 1998 27 2e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
26e 1999 20 2e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
27e 2000 22 2e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
28e 2001 23 1e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
29e 2002 24 4e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
30e 2003 24 10e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
31e 2004 23 7e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
32e 2005 26 8e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
33e 2006 29 6e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas en Jan Griek
34e 2007 29 10e Piet Wiepke Bouma Henk de Haas, Jan Griek en Arend Zijlstra
35e 2008 29 6e Piet Wiepke Bouma Jan Griek, Arend Zijlstra en Lourens Poorter
36e 2009 29 9e Piet Wiepke Bouma Jan Griek, Arend Zijlstra
37e 2010 29 10e Piet Wiepke Bouma Jan Griek, Arend Zijlstra en Henk de Haas
38e 2011 27 3e Piet Wiepke Bouma Jan Griek, Arend Zijlstra en                  

Maarten de Harder
39e 2012 29 geen deelname ivm restauratie jol ST 48
40e 2013 29 11e Piet Wiepke Bouma Swanhilde Kieft , Piety Bouma,                    

Johnny Steiginga en Jelco de Kroon
41e 2014 26 8e Piet Wiepke Bouma Dirk Strijker, Lisanne Postma, Taapke 

Bergsma, Marcia de Graaf, Johannes van 
Kalsbeek,  Niek Appeldoorn,            
Swanhilde Kieft, Jelger de Jong

42e 2015 27 16e Piety Bouma Anja Grassmid, Swanhilde Kieft,          
Lisanne Postma, Taapke Bergsma,      
Marijke Nijdam en Joukje Bouma

43e 2016 28 18e Piety Bouma Johnny Steiginga, Jordy Osinga en                
Anna van der Sluis

44e 2017 29 21e Piety Bouma Anna van der Sluis, Ivor van Klink en           
Lytse Jan van Klink

45e 2018 27 18e Jelger de Jong Reinier de Weger en Joeri Neels
46e 2019 29 Anna van der Sluis Piety Bouma, Piet Wiepke Bouma,      

Chantal Yntema, Hanna de Lange en    
Wytse Yntema
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Deelname van de ST48 aan de Visserijdagen in Workum



Staverse jol  ST48 tijdens 
deVisserijdagen Workum

Periode Piet Wiepke Bouma 
1989-2011 (23x)

3 keer winnaar van de Zilveren Brijlepel met de bemanning 
Henk de Haas en Jan Griek

4 keer prijs voor Het Best Verzorgde Schip en Uitrusting: 
1989, 1992, 1993 en 2009

Thuishaven tijdens 
de visserijdagen

De eerste twee jaren met de 
ST 48 visten we vanaf 

camping It Soal tegenover 
het vuurtorentje waar Reid 
woont. De bemanning 
ging s’ avonds naar huis, 
maar de schipper sliep aan 
boord.  Vanaf 1992 sliep ook 

de bemanning aan boord. 
Voor de nacht werd er een 

tentzeil over de giek getrokken. 
We hadden ons nachtverblijf 

verplaatst naar Hindeloopen. En dit 
was onze thuishaven tot en met 2011.

De bemanning
Een goede bemanning 

is erg belangrijk voor 
een week hard werken op 

zee. Het eerste jaar 
met de ST48 waren 

mijn broer Jacob en mijn zoon Teake 
de bemanning. Mijn broer Jacob en 
Jan Bleeker, die het tweede jaar 
aan boord is,  waren overigens  
hengelvissers in hart en ziel en 
wisten vele “stekkies”, plekjes 
waar vis moest zitten. De 
jaren erna waren mijn neven 
Theo en Ronald Galema, 
hun vriend Hans Huitema en 
mijn zwager Jan Fre Scheltema 
afwisselend bemanning. We 
bleven meedraaien in de top van het 
Brijlepelklassement. In 1994 kwamen 

Henk de Haas en Combert Burger aan boord. We sliepen 
vanaf nu samen aan boord van de ST 48. Het was dat jaar 
erg slecht weer. Enorm veel regen. Dit was  het laatste jaar 
dat er tijdens de visserijdagen aan boord werd geslapen. 
Het jaar daarna nam Theo Galema het plekje van Combert 
weer in. Vanaf 1996 tot en met 2007 werd de ST 48 bemand 
door een vaste ploeg. Piet Wiepke Bouma, Henk de Haas en 
Jan Griek. We noemden ons VOF de jol. De taken werden 
duidelijk verdeeld. Henk en Jan waren de “toekers”, zij 
waren verantwoordelijk voor het hoekwantvissen. Van onze 
collega vissers kregen we de bijnaam “De gasbuisvissers” 
en ons slaapschip werd genoemd “Het hotelschip”

De start is bij de jollen altijd chaos
Het is ieder jaar bij de start een strijd om als eerste weg te 
komen.  Tegenstanders bedenken alles om dit te beletten. 
Gebruikelijke foefjes waren: vlak voor de start de jol 
vastbinden aan de stijger, lood onder de hak bij het roer, 
een vaarboom afpakken die daarna van schip naar schip 
gaat. Dit kon altijd nog net op tijd worden rechtgezet. Maar 
het ergste wat in 2014 werd uitgespookt was dat er een 
ankertje onder water aan de jol was vastgebonden en dat 
hadden we niet gezien, we kwamen pas als laatste weg.

Spook in de mist
Op een dag was het potdicht van de mist. We hadden de 
netten de avond ervoor boven de camping gezet en hadden 
het geluk dat we deze s’ morgens op tijd, met behulp van 
ons kompas en horloge terug konden vinden. We gingen 
voor anker en namen eerst een bakje koffie. Plotseling 
zagen we boven de mistlaag een hoge mast als een spook 
op nog geen 25 meter afstand recht op ons afkomen. Het 
boeitje van de netten verdween als een dobber onder 
water. Het bleek een klipper te zijn. Als bezetenen hebben 
we gebruld en gelukkig hoorde de schipper ons op tijd en 
draaide de klipper richting zee en we zagen ook het boeitje 
weer boven komen. De schipper had het zwaard omhoog 
laten halen. Deze deelnemer aan de Beurtveer had de 
ingang van It Soal gemist.

Stamppot boerenkool met petroleum smaak 
We schrijven het jaar 1990. Alles moest origineel, net 
als vroeger. Dus er werd gekookt op een prachtig oud 
petroleumtoestel. Jan Bleeker en de schipper halen de 
vis uit de netten en Ronald zorgt voor de inwendige 

mens. “Pas erop dat de vlam in het toestel niet 
te hoog is want dan gaat ie walmen”. 

Maar ja, er werd niet goed 
opgelet en toen de 

stamppot gaar was en 
we gingen eten zei 
Jan ;”wat een apart 
smaakje”. 
Ja, dat is stamppot 
boerenkool met 
petroleumsmaak. 

We waren de hele 
dag druk in de weer 

geweest en hadden 
enorme honger. De pan was 

in een mum van tijd leeg. 

Wolken schijnen 
door het grootzeil
Het is de 1991.  We beproeven ons 
geluk bij de “Gaaster gatten”, 
een begrip bij de hengelvissers 
vanwege de grote hoeveelheden 
gevangen baars en snoekbaars 
aldaar. De gaten zijn ontstaan 
door afgravingen van keileem 
ten behoeve van de afsluitdijk. We 

a en ink vis gevangen eker  
snoekbaarzen)  en zeilden terug richting 
Workum. Even voor de camping It Soal 
zei Jan Bleeker tegen me; “Wat zijn dat voor 
witte vlekken in het grootzeil ?”. Ik kijk omhoog 
en zie dat het grootzeil overdwars gescheurd is en dat 
we door de scheur de witte wolken kunnen zien. Het oude 
katoenen zeil had de wind niet langer kunnen doorstaan. 
Het heeft ons veel moeite gekost om heelhuids bij de pier te 

komen. De wind 
was zuidwest en 
nam ook nog in 
kracht toe. Vanaf 
de pier kunnen 
we op de fok naar 
de afslag komen. 
De wind zal die 
dag stormachtig 
worden en de 
wedstrijd werd 
verder afgelast.

Pesterijen van het kuilschip
Het door de vereniging aangestelde kuilschip, meestal een 
botter,  zorgde voor spiering ten behoeve van de hoekwant 
visserij. De afspraak was dat dit schip vanaf 14 uur voor 
Hindeloopen voor anker lag. Op een middag kwamen 
we vanaf het vaarwater boven Stavoren aanzeilen. Er was 
bijna geen wind en we besloten omwille van de tijd dat 
de schipper ter hoogte van Hindeloopen in de roeiboot 
zou stappen om het dagelijkse portie spiering ter waarde 
van   o  te alen. e bemanning kon an al ri ting 
Hindelooper haven scharrelen. De schipper roeide 
richting de botter en als hij een kleine honderd meter bij 

hen vandaan is ziet ie dat ze het anker optrekken en 
een paar honderd meter verder gaan liggen. Als 

een beeldenstormer ging de schipper tekeer 
al schreeuwend en tierend en zwaaiend 

met de roeispanen . Deze “Botter actie” 
herhaalde zich nogmaals, daarna kon 
de schipper onder schaterend gelach 
aan boord komen bij de botter. Maar 
eerst moest hij de gebruikelijke borrel 
achterover slaan.

Kraanlijn achter havenpaal 
De haven van Hindeloopen was bijna 

vanaf het begin dat we meedoen onze 
uitvalsbasis. Meestal konden we in de 

haven de zeilen omhoog doen en er dan 

uitzeilen. Maar als de wind noord-west 
er  en et a  een kra tje  t 
dan werd het oppassen geblazen. 
Op een middag moesten we onze 
netten nog naar zee brengen. De 
wind was ongunstig, maar als we 
voldoende snelheid in de haven 
konden maken zou het moeten 
lukken. 

Als alles in orde is ... 
en dat was het niet

De kraanlijn hing te ver naar buiten 
en dat hadden we niet in de gaten. We 

kwamen veel te dicht bij de lange meerpalen 
en de kraanlijn krulde zich om een van de palen. Met 

volle snelheid draaide de jol om de paal en we schoten 
recht op de basalt glooiing af. Henk pakte de paal vast om 
de jol te keren en Piet deed een poging om het zeil naar 
beneden te halen. Dat lukte ook maar gedeeltelijk. Jan 
probeerde de motor te starten maar kon de sleutel niet 
vinden. Gelukkig had Rob Snijder onze kapriolen vanaf 
de kade in Hindeloopen gezien en hielp ons veilig naar 
buiten. Er was geen schade aan de jol. De tijd dat Rob ons 
hielp schreven we op als stoomtijd.

Helmhout knapt
et aai e ar . i est  t. e a en net 

onze netten gezet halverwege Gaast en zeilden terug 
naar camping It Soal. De druk op het roer was groot en 
plotseling knapte het helmhout. Stuurloos dreven we 
rond en kwamen steeds dichter bij de kust en dus bijna op 
de zandbanken. We hadden geen reserve helmhout, dus 
moesten we snel improviseren. Aan beide kanten van de 
kop van het roer bonden we twee bezemstokken die we voor 
het zetten van de netten hadden gebruikt. Behoedzaam 
konden we naar dieper water zeilen. De stokken moesten 
niet knappen want dan waren we verloren. Toen we terug 

aren namen e een inke borrel.
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moesten we snel improviseren. Aan beide kanten van de 
kop van het roer bonden we twee bezemstokken die we voor 
het zetten van de netten hadden gebruikt. Behoedzaam 
konden we naar dieper water zeilen. De stokken moesten 
niet knappen want dan waren we verloren. Toen we terug 

aren namen e een inke borrel.



Staverse jol  ST48 
tijdens de Visserijdagen 

Workum
Periode Klaus Roding   

1978-1988 (7x)

3 keer prijs voor Het Best Verzorgde Schip 
en Uitrusting: 1984, 1986 en 1987

In 1978 waren we voor de eerste keer 
deelnemer aan de door Reid georganiseerde 
visserijdagen. Het leek me een unieke 
mogelijkheid om legaal te leren vissen met 
netten, hoekwant en natuurlijk de ST48, 
mijn oude trouwe jol. Zelf had ik geen 
ervaring met dit soort visserij. Gelukkig 
kende ik Andries Visser goed, een oud 
visserman uit Stavoren die altijd raad wist en 
bovendien prachtig kon vertellen. In de weken ervoor hadden 
we zoveel mogelijk originele uitrustingsstukken verzameld. 
Houten viskisten, een ankertje voor als we een net zouden 
kwijtraken  en een hoekwantdregje, speciaal gesmeed.  Een 
jaaglijn met katoenen borstband ging ook mee aan boord. 
De eerste keer dat we ter visvangst uitvoeren werd nog een 
heel avontuur. We startten laat met veel wind en regen. We 
kregen aardig wat buiswater over en het werd snel donker. De 
ouderwetse bol lantaarn woei voortdurend uit. Bovendien 
kwam er nogal wat lekwater binnen door een open gedroogde 
naad in de spiegel, die door het grotere gewicht onder water 
kwam. Na het schieten van de netten zeilden we al 
pompend richting Hindeloopen. We 
hielden onvoldoende rekening met 
het winterpeil en hobbelden op de 
beruchte zandbank ten NW van de 
haven. Het roer stootte tot overmaat 
van ramp door de borg en wipte eraf. 
Door de zeegang was het onmogelijk 
het roer terug te hangen, dus maar 
binnenboord. De wrikriem werd in de 
dol op de spiegel geplaatst en diende 

vervolgens als roer. De motor werd gestart en zo gingen we 
de haven in. Natte slaapzakken en blikken zonder afgeweekte 
etiketten waren het gevolg. Ook het netjes schieten van de 
netten viel aanvankelijk nog niet mee. Je hebt geen idee wat 
een warboel die paar perkjes en dat stukje hoekwant nog 
kunnen opleveren, in handen van een paar goed willende doch 

onervaren amateurs. 
Het s’ ochtend terug 
vinden van de netten 
was ook niet makkelijk 
vooral als in het zelfde 
gebied ook nog een 
aantal “vreemde” 
netten stonden. Het 
moeilijkste onderdeel 
bleek het halen van de 
netten met harde wind 
en slechts één maat 
aan boord.  Wij, mijn 
maat Gerrit Verdam 
(zeer kundig, altijd 

goed humeur, nooit bang), en ik ontdekten overigens, dat 
we kennelijk een nogal professionele uitstraling hadden. 
Daar heeft het uiterlijk van de donker geteerde  ST 48 zeker 
in bijgedragen.  (uit Vissers voor een week) Gerrit Verdam 
schreef voor de Visserijvereniging een uitvoerige handleiding 
voor het maken en gebruik van hoekwant. Klaus Roding was, 
nadat hij gestopt was met vissen,  jaren samen met Ype Smink 
keurmeester van de deelnemende vissersschepen en hun 
uitrustingen. 

Staverse jol  ST48 
tijdens deVisserijdagen 

Workum
Eindelijk winnaar . . . 
maar toch niet !
We schrijven het jaar 
1994. Dag en nacht 
zijn we in de weer. 
Als de meeste vissers 
te ruste gaan of zich 
verdoen aan drank 
en andere zaken, gaan 
wij nog een hoekwantje 
zetten. Op de afslag van 
woensdag tekent zich al een 
voorlopig beeld af. We hebben 

inke vangsten. rij agmi ag gaan e on e v a n g s t e n 
vergelijken met de schippers, die naar Hindeloopen zijn 
gekomen om de jaarlijkse verjaardag in café De Brabander 
te vieren. “We hebben ‘m en veel vissers feliciteren ons 
alvast met de Brijlepel.  Zaterdagmorgen is de afslag en 
vlak voor de afslag komt iemand naar me toe en zegt; “Je 
moet even bij Wil Peeters zien”. Waarom ?, Nou kijk maar. 

erslagen moeten e e vangst van e e s m at ieke 
Brabander aanschouwen. 

Hij moest vrijdagmiddag de jol naar Stavoren brengen 
i.v.m. de trouwerij van de dochter van Jan Albada, 

de nieuwe eigenaar van de ST16. Onderweg hadden ze de 
netten maar ergens boven Molkwerum overboord gezet 
en zaterdagmorgen zaten de netten vol met prachtige 
snoekbaarsen. De Brijlepel is hem en zijn bemanning 
zeker gegund !

Ontberingen 
“Waar zijn de slaapzakken en matjes ?”. Oh…. die liggen 
nog in Workum, vergeten. Die nacht slapen we op planken. 
De volgende morgen zijn we zo stijf als een deur.In 2010 
meenden we vanuit Stavoren te moeten vissen. We zijn 
de drukte in Hindeloopen zat, of worden we oud ? Slechte 
vangsten en toen we woensdag naar Workum wilden zeilen 
stond er bijna geen wind en het regende pijpenstelen. 
Geen roeiriemen aan boord, dan maar met de planken en 
alles wat we hebben geroeid. Tot overmaat van ramp waren 
we ook nog te laat voor de afslag.

Wetenswaardigheden

Rob Snijder en Pyt Bootsma deden de jaarlijkse 
prijsuitreiking. Alle schippers werden op de korrel 
genomen. De schipper van de ST48 kreeg een pakje 
TIJGERSLIPS. De fok was dat jaar getaand en leek 
op een tijgervel. 
In Hindeloopen staat er op een avond een emmer 
warme griesmeelpap met rozijnen aan boord. 
Heerlijk na een koude dag.
Met dank aan de geweldige en moedige bemanning 
door de jaren heen, schipper Piet Wiepke Bouma

Periode De Jonge Vissers Onder Zeil 
(Stichting de Staverse Jol) 

2013-heden (7x)

De eerste twee jaren vissen de jongeren onder 
begeleiding en met wisselende bemanning op de “nieuwe” 
Staverse jol ST 48.  Het jaar 2013 is de afsluiting van hun 
opleiding en daar hoort feest bij.

De vangsten zijn matig maar het gaat dit jaar meer om de 
kneepjes van het zetten en halen van de netten onder de 
knie te krijgen. Het is een kunst om alles onder zeil uit te 
voeren.

Het derde jaar wordt er gevist met een 
“vrouwenbemanning”. Ze laten zien dat ze ook 
zonder kerels tot vissen toe in staat zijn. 

Daarna volgen er twee jaren met 
isselen e bemanning met Piet  o ma 

als schipper. Het is erg belangrijk dat 
je goed op elkaar bent ingespeeld. 
Het waait die jaren ook hard en de 
andere vissers schieten zo nu en dan 
te hulp. De saamhorigheid binnen het 
vissersvolk is groot.

In 2018 vist Jelger de Jong met zijn 
vrienden Reinier de Weger en Joeri Neels 
op de ST 48. Zij vissen zonder giek, wat in 
vroegere jaren gewoon was. Hierdoor krijg je 
veel meer werkruimte en dat is op een 
visserschip erg belangrijk.

 

 In 2019 staat Ann van der Sluis aan het roer.
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