
Het is hoog tijd voor een avontuurlijk feestje, de 
botterrace op vrijdag 2 september. Het mag 
weer en het moet weer. We hebben lang genoeg 
geZoomd en gemaild. U wilt uw contacten en 
relaties weer gewoon spreken. 
We rekenen weer op zo’n zonnige septemberdag. 

Het is raar, maar boven Haven is het vaker mooi weer dan elders in 
de stad. Die dag is voor u, met 20 of meer botters wedstrijdvaren op 
het Gooimeer, U met uw botter en uw gasten. Probeert u maar te 
winnen van de botter van de burgemeester, want die vaart op onze 
Almeerse Botter AM1. Weer of geen weer, we gaan hardzeilen.  
Prijsuitreiking en borrel daarna. Haak aan. 

Bekendheid & Business
Vele bedrijven, gemeentelijke afdelingen en instellingen doen mee. 
Ontvangst, aan boord, prijsuitreiking en luxe borrel na zijn de  
gelegenheid om elkaar weer eens te spreken. Het zal wel anders 
zijn, want handen schudden en een knuffel, we vragen ons af of  
dat ooit nog terugkomt. Maar met een goed glas in de hand valt er 
allicht veel bij te praten, en nieuwe mensen te ontmoeten.  
Nu de roerige tijden achter de rug zijn wilt u weten welke koers uw 
collega’s aanhouden, of dat ze het roer hebben omgegooid.
Die verhalen wilt u horen, persoonlijk, want Teams en App blijven 
magere middelen.

Botterrace 2022
De ruim 20 botters komen meestal van ‘Zuidwal’ stadjes aan de 
voormalige Zuiderzee. Van Kampen tot Almere. De kunst is zeilend 
als eerste starten. Bemoeit u zich er maar niet mee hoe dan, want 
aan boord heerst geen democratie, zelfs geen overleg. De schipper 
is de baas. Zijn of haar communicatie competenties beperken zich 
tot commando’s geven. En die volg je op. Uw hulp wordt daarbij 
zeer gewaardeerd door de bemanning, met zeil hijsen, zwaard in of 
op, schoten aan of vieren. In theorie zou de schipper u het roer toe 
kunnen vertrouwen, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk. De schipper 
wil namelijk winnen en dat kan alleen een schipper, vinden schippers. 
Eigenwijs volkje, bottermensen.
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2022?
Programma
• 11.00:  Ontvangst met aangeklede koffie in de tent naast  

Restaurant Bakboord. U treft de schipper aan van uw botter. 

• 12.00:  Welkomstwoord, uitleg, opening door de Burgemeester 

• 12.30:  Bevoorraden schepen, inschepen, vertrek van de vloot  
naar het Gooimeer

• 13.30: Start wedstrijd

• 16.00: Terugvaart van de vloot in kiellinie

• 16.30: Borrel en prijsuitreiking

Tarieven
• Een Botter exclusief voor maximaal 12 gasten: € 1950,-*
• Een gedeelde Botter voor 4-6 gasten: € 980,-*
•  Individueel op een Botter met maximaal 12 personen: € 190,-*
* Tarieven zijn exclusief BTW

Botter AM1
De AM1 is gebouwd in 1890. Oud en hout, dat vergt jaarlijks  
onderhoud om haar in originele staat zeilend te houden. Onze  
30 vrijwilligers doen dat. Onderhoud is duur. Daarom varen ze  
met betalende gasten als families en teams. Ze varen naar andere 
festivals langs de Zuidwal en dat levert wat op. Deze botterrace 
heeft ook zijn opbrengst voor ons en voor de gastbotters.  
Zo houden we dit oerhollandse culturele erfgoed drijvende.  
We doen dat zonder subsidie en daar zijn we trots op. 

Natje en droogje
Het gerenommeerde restaurant Bakboord aan de Havenkom verzorgt 
in onze tent naast Bakboord de koffie-ontvangst, het uitgebreide 
lunchpakket aan boord met afdoende drinken, en de feestelijke  
prijsuitreiking met drank en hapjes. Restaurant Bakboord betekent 
culinair vakmanschap en professionele service. Ardaan van de  
Kaasmakerij, Hendriks Visspecialiteiten en Slagerij Verhoef, bekende 
speciaalzaken in Haven, ze staan er. Het kan zijn dat U iets bijzonders 
wilt in de kostmand aan boord. Overleg met ons. We willen u graag 
verwennen.

Reserveren & informatie
Stuur een email met uw gegevens naar 
botterrace@almeersebotter.nl
of neem telefonisch contact met ons op.
Hieke Wagenaar: 06 - 83605754
Marloes Bulters (penningmeester): 06 - 21876544

Botter AM1 voor bijzondere Almeerders
De AM1 is van de stad. Daarom doen we soms dagvaarten met 
groepen bijzondere Almeerders, gratis of voor een gereduceerd 
tarief. De Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere maakt  
dat mogelijk. Denk aan bijzondere zorginstelling en aan speciale 
scholen. Suggesties hiervoor, graag.


