
Laaksumer bot: wit en zonder grondsrqaak
Tussen Lemmer en het
Roode Klif bij Warns leeft
een bijzondere bot; het
l.aaksumer bot. De soort
leeft op zandgrond en
heeft daardoor een ande-
re smaak. En vanaf nu
een speciaal predicaati
streekproduct.

Door Wietske Koen

STAV0REN - Visser Jan de Vries uit
Laaksum zet een deel van de
vangst van vandaag achter de
toonbank van Doedes vishan-
del in Stavoren. Liefst 140 kilo
Laaksumer bot vingen Jan en
zijn broer Joop vanochtend
woeg. Niet slecht, concludeert
hij. De wind zat mee, ze stroom-
den als het ware zo de netten
binnen.

De mannen vissen op aan-
vraag, Ze plaatsen niet meer
netten dan volgens bestelling
nodig is. ,,Wy hier-re tsien set Ían
100 meter, dat moast genóch
w'êze", zegt Jan.

De vangst komt met de wens
ove.reen. Zitten er toch meer
vissen in, dan laten de gebroe.
ders cle overtollige exemplaren
weer zwemmen. ..At iederien su
fist as dur De Vrieskes, dan waar
dur geen sanearing noadech",
aldus visrboer Doede Bleeker.

Alleen de gebroeders De
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Vries vissen op Laaksumer bot,
de exclusieve vissoort die tus-
sen Lemmer en het Reaklif bij
Warns zwemt. Een paar maal
per week varen Jan en Joop uit
met hun HL6 naar het Vrouwen-
zand. ,,Dat leit op fiif minuten
fan 'e haven fan Laaksum", zegÍ
Jan.

Omdat de bot daar op harde
2andgrond leeft, heeft hij geen
grondsmaak. ,,En dat maakÍ'm
su bisonder", legt Bleeker uit.
Ook is de Laaksumer variant
lichter van kleur. ,,Ut pigment
past um aan. Un skol het oranje
stipkes, dat mutte stenen fopr-
stelle."

De Laaksumer bot is daarom
witter dan de platvissen die in
slik zwemmen. Krijgt andere
voeding en is groter, hij meet
minstens 28 centimeter. De
standaard bqt i$ minstens 6 cen-
timeter kortêr. De gebroeders
De Vries hebben dan ookwijde
re mazen in hun netten, zodat
kleinere vissen erbij tussen-
door glippen.

Voldoet een bot niet aan al de-
ze eisen, dan mag hij niet wor-
den verkocht als 'Laaksumer

bot', een heus streekproduct
dat overigens niet op de afslag
verkrijgbaar is. ,,Dêr soene.wy
der de gewoane botpriis foar
krije fan sa'n €0,38 it pOn en dêr
fiskje wy net foar." Daarom vist
er ook amper iemand op. Nu
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duct doorgaaty hopen ze er in ]
plaats'van vand,f juli al in juni op I
te mogen vissen.

,,Dan kinne wy oanheakje by
bygelyks it Koudumer beantsje.
Oars is it seizoen hast oer, wan
fan novimber 6f wurdt it al m
der. Trekke se alwer
fuort." En zover kunnen de
Vriezen niet komen met hu
schouw

Doede Bleeker (linksl en Jan de Vries met het streekproduct de Laak-
sumer bot.

ontvangen de mannen €1,50
per pond.

Rijk worden de De Vriezen
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niet van hun handel. Daarvoor
is veel meer afzet nodig. Nu hun
Laaksumer bot voor streekpro.
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Bereidingwiize
Laaksumer bot:

- snij de kop eraf

- maah inhepingen en trek
de ingewanden eruit

- uerwijder de steart en de
uinnen

- maah uier keruen bouen en
onder tot aan het bot

- strooi er zout ouerheen

-frituurde uis uijf minuten in
zonnebloemolie

- laat 'm minstens uijf uur af-
hoelen, moar tuee dagen is
nog beter. Koud eten is het
lekkerst.


