In 1961 liet reder J. Sibrijns, rondvaartondernemer te Alkmaar, een rondvaartboot
bouwen bij de toenmalige werf K. Bak in Broek op Langedijk.
De naam van de boot werd Victory.
De boot werd gebouwd naar het type van de Amsterdamse rondvaartboten.
Belangrijkste kenmerken waren de overhangende steven en de platte (jacht)spiegel.
De boot had een lengte van 14 meter en een breedte van 2.65 meter en werd
aangedreven door een 33 PK Parker dieselmotor en 4 cilinders. In 1979 kreeg de boot
een nieuwe BMC dieselmotor van 32 PK.
De hoogte van de boot en de diepgang, waren bij de bouw afgesteld op de laagste
bruggen en de ondiepste stukken langs de vaarroute van de Victory.

Aan boord was plaats voor 80
passagiers, waarbij de zitplaatsen
allemaal naar voren gericht
stonden. De ligplaats was in het
Afgesneden Kanaalvlak, vlakbij het
centrum van Alkmaar. Op de foto ligt de Victory rechts langszij de woonboot van de
eigenaar, links het gedeelte waar het huidige politiebureau is gevestigd.

In 1967 werd de boot overgenomen
door rederij Woltheus en in latere
jaren door Grachtenrondvaart
Alkmaar. Hierdoor kwam de
ligplaats bij de steiger aan de Mient,
in het centrum van Alkmaar.

In 1989 werd de oude Victory
vervangen door een nieuwe en
begon de oude Victory een nieuw
leven als rondvaartboot in Breda,
onder de naam Moby Dick. De
rondvaartboot kreeg deze naam vanwege een zeehondje, dat in september 1981
opdook in de rivier de Mark, die door Breda loopt, en daar enkele weken heeft
rondgezwommen, totdat hij door de stichting van Lenie ’t Hart is gevangen en weer is
uitgezet in de Waddenzee!

Na 4 jaar gevaren te hebben in Breda, belandde de Victory (Moby Dick) bij
scheepswerf Nederlo in Geertruidenberg, en daar vond de schipper van Stichting It
Preamke in 2001 zijn rondvaartboot, waarmee hij iedereen kennis wilde laten maken
met de prachtige binnenwateren in en rondom Makkum.
De boot kreeg daar haar uiteindelijke naam, LOIS, genoemd naar één van de
kleindochters van de toenmalige schipper. De LOIS werd uitgerust met bankjes langs
de zijkanten en tafeltjes in het midden, zodat er een echte party-boot ontstond, met
zo’n 40/45 zitplaatsen en de trotse Friese vlag op het achterschip!
In het voorjaar van 2018 kreeg de LOIS een krachtige elektromotor, waarmee de LOIS
stil en milieuvriendelijk tochten kan maken door de prachtige natuur in en rond
Makkum, zonder de daar aanwezige flora en fauna te verstoren.

