VERTELT HET VERHAAL VAN:

AMARE ZK 24
Scheepstype:
Bouwjaar:
Bouwwerf:
Lengte:
Breedte:
Diepgang:

Garnalen Kotter
1948
Oudekerk aan de Amstel
15,00 meter
4,20 meter
1,80 meter

Motor:
Vermogen:
Bouwjaar motor:
Eigenaar:
Contact:
‘Thuis’haven:

Garnalenvisserij
Het schip heeft, zoals het type schip al aangeeft, van
1948 tot 2000 dienst gedaan als garnalenvisserij schip
in Zoutkamp en omstreken. Het schip werd
voornamelijk gebruikt voor kleine tochten op zee. Met
name op de Waddenzee en de Oostzee.
Verschillende namen
De Garnalenkotter is in 1948 gebouwd en heette in de
tijd ‘Hoop van zegen’. Doordat een geplande
doorverkoop naar Liberia steeds werd uitgesteld, is
het schip in 1955 verkocht aan scheepswerf Zwolman.
Daarna heeft het schip diverse eigenaren en namen
gehad: Alie Sietske, Marina, Jan Simon, Le Nabas,
Trijntje, Noodster, Vrouwe Forna, Miranda en ZK 24
Soltcamp.

Daf 1160
200 pk
1970
Maarten Scherpenhuijzen
06 54790768
Nijmegen

Gekapseisd
In 1990 is het schip gekapseisd bij het Stortemelk bij
boei V5 te Vlieland. Daarna is het schip geborgen en
zijn de visserijrechten niet verlengd.
De kotter is geheel verbouwd en gerenoveerd in de
originele stijl. Het schip is nog steeds voorzien van de
masten en gieken met de desbetreffende netten.
Het voormalige visruim is betimmerd als woning.
In 1995 is de oude motor vervangen door een DAF
1160 met een nieuwe generatorset en tevens in 2012
een kopschroef geplaatst.
Ligplaats
De ZK 24 Amare heeft voor een groot deel haar
ligplaats te Nijmegen. Daarnaast zwerft het schip een
paar maanden per jaar tussen Grave en Vlieland.

Sinds het schip niet meer voor de visserij gebruikt en
gekocht is door de huidige eigenaar, heeft de kotter
de naam ZK 24 Amare gekregen. De aanduiding ZK 24
maakt het voor bezoekers makkelijker het schip te
vinden, omdat dit voorop het schip staat (op de
originele plaats).
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