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In de tweede klasse van de sneltrein van Amsterdam naar Den-Helder zitten 2 matrozen 3. 
Willem en Hein in een schijnbaar heftig gesprek gewikkeld , muts met zestien letters achter op 
hun hoofd , strootje op de lippen. 
Het is overmatig warm in de coupe en in de hitte van het gesprek haalt Willem een rode 
zakdoek van enorme afmetingen uit zijn zak , om zich daarmee het voorhoofd af te vegen. 
Ongelukkigerwijs bemerkt hij niet , dat bij deze manoeuvre ook zijn plaatsbewijs uit zijn zak is 
gevallen en op de zitplaats is gevallen vlak onder het bereik van Heins hand. 
Hein heeft het gemerkt , bedenkt zich geen ogenblik en steekt het kaartje vliegensvlug in zijn 
zak. 
Enige tijd verloopt en dan gaat de deur van de oude coupe open , de conducteur met de 
bekende tang doet zijn ronde. 
Hein ziet hem het eerst , stoot zijn maat aan en zegt : “Kaartjes Willem “. 
De aangesprokenen tast in zijn zak , doch de hand verschijnt weer . Ledig . 
Verrek mompelt Willem , daarnet had ik het nog maar  het kaartje  
Snel voelt hij in al zijn zakken , kijkt op de grond , maar het kaartje blijft onvindbaar. 
“Wat is er aan de hand Willem , “vraagt Hein zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. 
Willem trekt een benauwd gezicht en zegt : Ik ben verdomme mijn kaartje kwijt geloof ik “. 
Hein ziet zijn maat aan en schudt bedenkelijk met zijn hoofd. 
“Das niet zo mooi Willem , daar ken wel eens heibel van komen en dat kunnen we nu net niet 
hebben , nu we blind gepassagierd hebben. 
“weet je wat , ga vliegensvlug onder de bank liggen dan is er niks loos.” 
Na enige aarzeling grijpt Willem deze kans om een boel narigheid te ontlopen en kruipt 
vliegensvlug onder de bank. 
Met een benauwd gezicht ligt hij de komst van de conducteur af te wachten. 
Deze betreedt eindelijk het compartiment en Hein reikt hem met een effen gezicht twee 
plaatsbewijzen aan. 
De conducteur kijkt verwonderd.  “Twee stuks ? “ vraagt hij , “ voor wie is dat tweede dan ?  
“o “, zegt Hein , “dat tweede is van mijn maat . Die zit hier onder de bank. 
U moet het maar niet erg vinden , hij is op zee mensenschuw geworden “. 
“s Avonds kwam Hein aan boord met een prachtig donker getint blauw oog. 

 
…………………………………………………………………………………. 

Opzij, opzij, maak plaats 
 

De Nederlandse regering trekt minder dan acht miljard uit voor Defensie. Dat komt neer op 
minder dan één kopje koffie per volwassen Nederlander per dag op een willekeurig NS station.  
Nog nooit is uitgerekend hoeveel “slokken” de controle uit dit “kopje “ neemt. 
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Beste lezers, 
 
Ik vind dit best wel een lastige, maar het is voor het voortbestaan van onze 
webmagazine nodig, dus wil ik u hiermee lastig vallen. 
 
Ik geef het e-zine “ten Anker alsmede het Publicatiebord” inmiddels aan ruim 
1000 lezers, jawel u leest het goed de 1000 zijn we inmiddels gepasseerd, 
kosteloos uit 
Dat abonnement is gratis, omdat ik vindt dat de geschiedenis van de 
zeevaart in de ruimste zin voor iedereen herkenbaar moet zijn en moet 

blijven. Onze maar vooral uw verhalen en geschiedenis is UNIEK en die moeten wij koesteren. 
 
Ook voor 2023 is de planning (het 6e jaargang) onze uitgaven gratis te blijven uitgeven, maar er 
hangt wel een prijskaartje aan. 
De te verwachten energieprijzen gaan ook mij niet in de koude kleren zitten, want de stook en 
elektrakosten gaan gewoon door, maar ook de kosten van abonnementen van websites, 
telefoonkosten enz. enz. lopen aardig op  
 
Mocht u zich hierin kunnen vinden wil ik u verzoeken e.e.a. te ondersteunen door een 
vrijblijvende donatie te doen overmaken op mijn rekening zodat ik de kosten niet alleen hoeft te 
dragen …. 
 
Maar…. voelt u zich a.u.b. niet verplicht ! 
 
NL98 INGB 0002 4713 68 
A.C. Krijgsman 
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'Kat in 't bakkie' 
 
Uitdrukking om een makkelijk karweitje mee aan te duiden en het heeft 

de betekenis 'voor elkaar' of 'komt in orde'. De uitdrukking werd 

oorspronkelijk vooral in Rotterdam gebruikt, maar is daarna landelijk 

bekend geworden.  

 

De herkomst van deze uitdrukking is echter niet zeker. Kat is waarschijnlijk afgeleid van het 

Maleise gadji ('vet'). Het betekende vroeger 'loon, opbrengst' (gadji is trouwens weer afgeleid 

van het Franse gage, 'loon'). Kat in 't bakkie betekende dus zoiets als geld in het laatje.  

Ook in de uitdrukking katje beuren/vangen/halen (marinetaal voor ‘het salaris opstrijken’) is 

katje een verbastering van gadji.  

En zo werd Katjesdag vroeger wel gebruikt in de betekenis van 'betaaldag'. 

 

In het Bargoens woordenboek van Endt en Frerichs (1974) staat dat kattebak de betekenis 

‘winkel-la, geldla’ kon hebben. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 

vermeldt de uitdrukking een kattebak met molm: dieventaal voor ‘een gevulde geldlade’. Molm 

betekent hier eigenlijk ‘turfmolm’ (vroeger werden kattenbakken namelijk gevuld met zand of 

turfmolm). Misschien is kat in ’t bakkie dus wel afgeleid van deze ‘kattebak’. 

 

Marc De Coster vermeldt in zijn 'Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en 

slogans' (2002) dat inbrekers een geslaagde inbraak ook wel kat in ’t bakkie noemden. 

Politiemensen zouden de uitdrukking gebruiken voor een zaak die afgehandeld is. Kat in ’t 

bakkie werd volgens De Coster oorspronkelijk vooral in Rotterdam gebruikt. 

 

Bron: Scheurmail Rotterdam 
    

 

 

Goedemorgen Arie; 

 

Het artikel over de ongemakken in NNG sprak mij aan, de 

Apenpokken en de Ringpier heb ik ook gehad, de airco aan boord 

was niet altijd een genoegen op de B-jagers, na de wacht in de MK bij 

ongeveer 50 graden binnenkomend in het cafetaria waar het keurig 22 

graden was, de jongens van de koeltechniek waren daar altijd trots op 

daar deden ze hun uiterste best voor. 

Ook de advertentie over het overlijden van Hans Maliepaard zag er 

heel netjes uit hij was ook lid van onze plaatselijk veteranen club, zelfs 

bestuurslid maar de laatste jaren was hij erg dementerend, hij kwam nog tot zelfs in de corona 

tijd op onze bijeenkomsten onder leiding van zijn vrouw weliswaar, dronk nog een biertje met 

mij nadat ik elke maand opnieuw had uitgelegd wie ik was dan ging het goed, verder was zijn 

uiteindelijke einde triest. 

Dus dank voor de advertentie MVG Wim 
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Hallo Arie 

Mooie en leuke mop.  Ga zo door en gij zult  nasi eten. 
-- 
Met vriendelijke groet,  

Paul van Geldere 

 

 

 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

   
   

 

 

 

 

 

          
         Was ik maar een matrozenvrouw, zoals bij de Marine. 

         Dan leefde ik volledig op en kon ik geld verdienen. 

 

         Ik heb dan zeelui om mij heen, die mij op handen dragen. 

         Soms laat ik dan mijn borstjes zien, als zij dat dringend vragen. 

 

         En zien we dan een andre boot, dichtbij en naast ons varen, 

         Dan toon ik snel mijn billen bloot, je ziet de kerels staren! 

 

         Heelaas woon ik in Staphorst, dat staat als kuis te boek. 

         Ik houd mijn borstjes in mijn hemd en billen in de broek. 

 

 

                                                               Wim Degen 

                                                               Diemen, 8 november 2022 
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Vlaggenschip Moskva tot zinken gebracht, ontploffingen bij de Nord Stream-pijpleidingen, 

graanschepen geblokkeerd en kamikaze-waterdrones in de Zwarte Zee. De oorlog in Oekraïne 

is een landoorlog, maar een belangrijk deel van het geopolitieke schaakbord ligt op het water. 

„Provoceren is het laatste dat we willen.” 

  Den Helder ,,Attentie, de sluittoestand wordt Y. Uitvoeren en handhaven!” De stem die via 

de boordintercom over de dekken schalt, klinkt streng. Maar het bevel om de luiken in de lagere 
delen van het schip te sluiten, betekent alleen dat de haven in zicht komt. 

Zijner Majesteits Tromp, het Nederlandse fregat dat dient als vlaggenschip van de NAVO-

vlootgroep in de Oostzee, koerst na weken op zee op Riga aan, de hoofdstad van Letland. De 

144 meter lange Tromp bewaakt met het eskader de noordoostflank van het bondgenootschap 

Maar na een reeks oefeningen op open water is er tijd om even aan wal te gaan. 
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„De Baltische staten vinden het heel fijn als wij op bezoek komen”, zegt commandeur Jeanette 

Morang. Zij leidt als eerste Nederlandse vrouw de vlootgroep van maximaal tien 

oorlogsschepen. „Ze zien dan dat de NAVO er ook voor hen is. En dat wij er klaar voor zijn om 

hen te verdedigen.” 

Schietbaan-op-zee  Ook het bevel over de Tromp zelf is in handen van een vrouw: Yvonne 

van Beusekom. „Ineens zijn de scenario’s die wij oefenen werkelijkheid.” 

Ter voorbereiding op een eventuele escalatie van de Oekraïne-oorlog heeft de Tromp raketten 

gelanceerd en munitie verschoten. Bij Denemarken is een schietbaan op zee waar 

bemanningen zich kunnen uitleven op onbemande voorwerpen. „Drones in de lucht en op water 

waar je naar hartenlust op kunt schieten”, zegt Morang. „We trainen complexe scenario’s, 

waarbij er onverwachte elementen zijn waarop je moet reageren. Dan hoor je bijvoorbeeld hard 

’boem’ over de intercom, dan is je schip geraakt door een raket en moet je meteen maatregelen 

nemen.” 

Een raketinslag op je schip, het lijkt vergezocht. Maar dat dachten ze ook aan boord van de 

Moskva, het Russische vlaggenschip in de Zwarte Zee. „De Moskva laat zien wat er gebeurt als 

je niet voorbereid bent en niet oplet. Dat was zo’n ongelooflijke blunder, voor mij als 

luchtverdediger is het onbegrijpelijk hoe dat kon gebeuren. Het was niet eens een snelle of 

geavanceerde raket. Een typisch geval van onderschatten van de tegenstander, dus. Met de 

Moskva hebben de Russen in elk geval de marine op een interessante manier in beeld 

gebracht.” 

Rusland kreeg tijdens de oorlog nog meer maritieme tegenslagen te verwerken. Na de Moskva 

verdwenen nog een achttal schepen in de diepte. Kajak-achtige waterdrones vormen een 

geheimzinnige nieuwe dreiging voor de Russische vloot. 

Zweden en Finland Van een heel andere orde is het toetreden van Zweden en Finland tot 

het bondgenootschap. De strategisch zo belangrijke Oostzee, waar de vlootgroep nu rondvaart, 

verandert daardoor in een NAVO-binnenzee. „Tot nu toe kwamen we als vloot op bezoek in 

Zweden en Finland. Je moet door nogal wat hoepeltjes springen voordat je daar tot het hoogste 

niveau toestemming voor krijgt. We konden ook niet zomaar even Finse en Zweedse eenheden 

erbij trekken als dat nodig was. Straks kan dat wel.” 

Op zee komt de vloot wel eens Russische schepen tegen. Als er contact is, verloopt dat 

professioneel. Als iemand te dichtbij komt, volgt er een kalm verzoek om meer afstand te 

houden. „We nemen een zekere behoedzaamheid in acht”, zegt Van Beusekom. 

Halsbrekende toeren „Als het mistig is zie je elkaar niet, dan ga je geen halsbrekende 

toeren uithalen om elkaar krap te passeren. Als Nederlands NAVO- marineschip wil je geen 

verkeerde indruk wekken. Wij dragen uit dat wij ons aan de internationale regels houden en 

snijden dus geen hoekjes af. ” 

„Het laatste waar je op uit bent is provoceren”, zegt Morang. „We laten graag zien dat we er 

staan en er klaar voor zijn. Maar de eerste klap gaat niet van ons komen.” 



 

8 
 

 
 
Hartelijk dank Arie, voor het weer toezenden van het Publicatiebord. En 

dat elke week! 

Met plezier heb ik het antwoord op mijn vraag over torpedistenbloed 

gelezen. Inmiddels ben ik als gewezen landrot ook bekend met de 

Vanderstengserie. In Nummer 1 Marinetermen staat op pagina 131/2 

het volgende te lezen: 

 

Torpedistenbloed. Het is minder griezelig dan het woord doet 

vermoeden. Bovendien wordt dit woord weinig gebruikt en spreekt 

men, of juister sprak men van een ‘torpedistenbakkie’ als men sterke kop koffie voor het 

wachtsvolk gereed maakte. Eigenlijk zit het zóó. De torpedodienst was, in de jaren 1890-1912, 

hoofdzakelijk een dienst met klein materiaal aan torpedobooten, aanvankelijk spar-, later visch-

torpedobooten. Er werd veel zeemanschap vereischt van de opvarenden en men had inplaats 

van kwartiermeesters, bootslieden en schippers, overeenkomstige rangen van torpedisten, die 

speciaal voor den torpedodienst waren aangewezen. Er werd onder de torpedisten veel en 

sterke koffie gedronken om bestand te zijn tegen het ruwe zeemanswerk. Hun speciale 

logementschepen, de Marnix en de Koningin Emma (deze laatste werd later Wachtschip en ligt 

nu nog in Den Helder) werden daarom koffieschepen genoemd. Nergens bij de marine dronk 

met zoo’n torpedisten bakkie koffie als aan boord van hun schepen: ‘je kreeg er 

torpedistenbloed van’.  

 

Tot zover Vandersteng😊. Aan de hand van de vermelding van de Emma stamt deze 

waarneming uit tussen 1920—1940. 

Met opgewekte groet, 

Jacques Bartels 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                   
9.11.2022 
De Nederlandse zeesleper ALP 
CENTRE die al sinds 5 oktober met 
het voor de sloop verkochte oude 
vliegdekschip SÃO PAULO rond 
dobbert voor de haven van Suape 
(Pe) is vanmiddag de haven van 
Suape binnen gelopen. Om 15:48 Lt 
lag ze afgemeerd. Maar volgens de 
haven gegevens staat vertrek al weer 
voor 10/11 01:00 gemeld. Zal 
vermoedelijk gebunkerd en ge-stored 

worden. 
Over het hoe en wel over de SÃO PAULO geen berichten bekend. Maar die is mogelijk voor 
deze korte tijd door de ALP CENTRE ‘gelost’ en wellicht overgedragen aan iemand anders. 
 
En er gaan geruchten rond dat ze toch weer terug gaan naar Rio de Janeiro. Daar zijn de 
mogelijkheden beter om ondermeer te onderzoeken hoeveel gevaarlijke stoffen zich er nu 
uiteindelijk aan boord bevinden. 
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Binnen 24 uur was de ALP CENTRE al weer buiten en heeft vermoedelijk de sleep weer 
opgepikt en vaart al weer "heen en weer" voor de kust van Pernambuco wachtend op orders. 
 
Gr. Hans Reints 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Asbestschip 'SÃO PAULO kan niet 

drijven in open zee' 

Er is een inspectierapport opgesteld 

om het voormalige vliegdekschip São 

Paulo, dat gevaarlijk 

afvalmateriaal bevat, in internationale 

wateren in de buurt van Brazilië te 

kunnen aanmeren voor de kust van 

Brazilië. Het voormalige vliegdekschip 

São Paulo, dat gevaarlijke afvalstoffen 

bevat, wordt vastgehouden in 

internationale wateren in de buurt van Brazilië na 74 dagen in de Atlantische Oceaan te zijn 

gecirculeerd. 

Op 12 oktober 2022 heeft AWS Service een inspectierapport opgesteld voor het schip om de 

Braziliaanse territoriale wateren binnen te varen. AWS, de gespecialiseerde organisatie 

geaccrediteerd door de Braziliaanse Maritieme Autoriteit, vond dat de romp van het voormalige 

vliegdekschip São Paulo was beschadigd en adviseerde om het schip naar een beschermd 

gebied te verplaatsen, zodat onderwaterinspectie kon worden uitgevoerd en, als reparaties niet 

mogelijk waren in het water, reparaties konden worden uitgevoerd in het droogdok. Om te 

bepalen of São Paulo drijfbaarheid/ondoordringbaarheid en/of schade op zee heeft, heeft MSK 

Shipping Services and Trade Ltd. (Majuro), een Turkse tussenpersoon die is geregistreerd op 

de Marshalleilanden, een aanvraag ingediend bij AWS Service. AWS Service heeft de 

resultaten van haar audit uitgevoerd op zee op 9-14 oktober 2022 bij de vertegenwoordigers 

van geautoriseerde instellingen en het 

rapport opgesteld op 18 oktober 2022 aan de relevante partijen geleverd. Academicus Aslı 

Odman en Dr. Enver Yaser Küçükgül, leden van het Shipbreaking NGO (NGO) Platform, die het 

auditrapport van AWS SERVICE aan Turkije hebben geleverd, evalueerden het. "Het schip kan 

niet de zee op" 

Onder verwijzing naar Jim Pukett van het Basel Action Network (BAN) in het rapport, legde 

academicus Asli Odman uit dat het gevaarlijk is voor São Paulo om in de open zee te drijven, 

zoals het al is. Volgens het inspectierapport heeft het schip dringend reparatie nodig, zei 

Odman: "Dit rapport kan het groene licht geven voor het schip om aan te meren. SOC Shipping 

wil dat de Braziliaanse staat zijn verantwoordelijkheid neemt en een openbare haven laat zien." 

Odman zei dat sommige scheepswerven uit de Europese Unie opnieuw interesse hebben 

getoond in het schip en dat ze de haven hebben benaderd en hebben voorgesteld om een 

betrouwbare inventaris van gevaarlijk afval (IHM) te maken en de kosten te betalen. "In Brazilië 

is een gerechtelijk onderzoek geopend tegen DE São Paulo. Het is dit parket dat de milieu-

inspectie van het schip eiste, die het op 12 oktober onderging. Het parket had een ontmoeting 

met advocaten van het bedrijf SOC Shipping en de Braziliaanse marine. Het Braziliaanse 

Asbestos Survivors Network heeft ABREA niet ontmoet. Het zit al vanaf het begin in het proces, 
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en de organisatie waar we gemeenschappelijk contact mee hebben gehad. Er bestaat 

bezorgdheid dat gevaarlijke stoffen, met name asbest, op een milieuverantwoorde manier 

zullen worden verwijderd. Vooral in Bolsonaro Brazilië, dat in 2017 werd verboden en inmiddels 

de op twee na grootste netto asbestexporteur ter wereld is, acht ABREA het onmogelijk om vlak 

voor de tweede verkiezingsronde een goede asbestverwijdering door te voeren." 

"Er kan corrosie zijn opgetreden"  

Tijdens de vergadering, die ook werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de 

havenautoriteit van de staat Pernambuco, de Braziliaanse maritieme autoriteit en 

belanghebbenden, werd vernomen dat een inspectierapport werd gevraagd om te worden 

opgesteld over de vraag of het veilig was voor het schip om aan te meren in Brazilië. 

Volgens de eerste bevindingen in het auditrapport; Dr. Enver Yaser Küçükgül, die verklaarde 

dat er geen bewijs van een ongeval veroorzaakt door landing, botsing, brand of explosie kon 

worden gedetecteerd, zei: "Schade werd gedetecteerd in de tweede inspecties uitgevoerd op 

12-14 oktober 2022. Ten eerste kan het zijn veroorzaakt door de interactie van ex-A12 met de 

zee en zoute atmosfeer, wind en regen en golfbeweging. "Er kan in sommige gebieden corrosie 

zijn geweest tijdens de 72-daagse cruise van de ALP Center-trailer in de oceaan." 

Geen controledocumenten 

Het rapport verklaarde dat de ruggengraat van de romp van São Paulo op 15 november 1957 

werd 

weggegooid en op 23 juli 1960 te water werd gelaten, en dat er geen controledocument 

beschikbaar was om de structurele omstandigheden te registreren en toe te staan en om de 

dikte van de platen te meten. In een reactie op het rapport zei Küçükgül: " In de audit lijken de 

romp en de structuur van het schip beperkt te zijn tot face-to-face visuele analyse, foto's en 

afbeeldingen verzameld met informatie. Op de eerste dag kunnen ze het beschadigde gebied 

van buiten en binnen in de overeenkomstige compartimenten hebben geëvalueerd. Op de 

tweede dag is de situatie volgens mij in de andere compartimenten beoordeeld." Küçükgül zei: " 

De aanwezigheid van zout water werd gevonden in de compartimenten die verbonden zijn met 

de zee en de aanwezigheid van water in de andere compartimenten. Structurele schade werd 

vastgesteld op de platen, die niet verbonden bleken te zijn met de zee. Omdat het moeilijk zou 

zijn om toegang te krijgen tot de meetpunten om het oppervlak van de platen voor te bereiden 

op meting, en ook omdat de meeste diktemeetapparatuur niet goed werkte wanneer ze op één 

plaats werden gebruikt, waren er beperkingen aan het uitvoeren van niet-destructief onderzoek 

door de platen met echografie te meten. Zonder de kennis van de oorspronkelijke dikte van de 

platen, zal een niet-destructieve test door het meten van de platen door echografie niet 

overtuigend zijn, omdat de te verkrijgen metingen niet kunnen worden vergeleken met de 

diktedocumenten om de situatie te analyseren. " 

Terugtrekken in een beschermd gebied aanbevolen. Tijdens de periode van 74 dagen van 2 

augustus tot 11 oktober 2022 adviseerden het bedrijf Atlantis Dive Works en het bedrijf Aqualis 

Offshore Serviços Ltd. de bestaande onderwaterinspectiedocumenten van het schip, waar 

Onderwaterinspectie kan worden uitgevoerd zonder in de oceaan te slepen, het schip naar een 

beschermd gebied te verplaatsen en vervolgens reparaties in het water uit te voeren, indien niet 

mogelijk, een dijk binnen te gaan voor reparatie. (Deniz Persbureau, Turkije, vertaald, 22-10-

2022.  

News.com). 

 

Sleepboot en vliegdekschip wachten nog bij Pernambuco 
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Drie weken zijn verstreken sinds het 'Alp Centre' met het vliegdekschip 'São Paulo' terugkeerde 

naar 

Pernambuco, nadat Turkije zijn import blokkeerde en het Braziliaanse milieuagentschap IBAMA 

zijn 

terugkeer vereiste, en het konvooi lag vanaf 28 oktober stil op 12 mijl uit de kust van de staat, 

terwijl zowel de Braziliaanse marine als IBAMA er niet in slaagden een veilige haven te eisen en 

te bieden om mogelijke schade aan het maritieme milieu te voorkomen. Gealarmeerd door de 

aanwezigheid van giftige materialen in de structuur van de 'São Paulo', ontkende het 

Staatsmilieuagentschap (CPRH) van Pernambuco het aanmeren van het vliegdekschip in de 

haven van Suape. Verschillende andere Braziliaanse faciliteiten die door SOK, de eigenaar van 

het schip, werden benaderd, weigerden eveneens om het schip tijdelijk te hosten vanwege een 

vermeend gebrek aan beschikbare ligplaatsen of technische capaciteit. Het schip bereikte zijn 

huidige positie op 5 oktober, volgens instructies van het directoraat van havens en kusten van 

de Braziliaanse marine, die opdracht gaf het schip te inspecteren in de maritieme wachtruimte 

door een Salvage Master-bedrijf, gecontracteerd door SOK, om de integriteit ervan te verifiëren. 

Dienovereenkomstig voerde AWS Service inspecties uit op 12 oktober en 14 oktober en 

concludeerde dat, als gevolg van degradatie en structurele schade als gevolg van omgevings-

invloeden, de onmiddellijke ligplaats wordt aanbevolen voor structurele reparaties, om de 

uitbreiding van schade en het mogelijke verlies van stabiliteit voor een lange periode op zee te 

voorkomen. (VT, vertaald, 28-10-2022, Timsen). 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
Wilt u ook zo’n mooie shirt… kijk eens naar het voorbeeld! Op de voorzijde het embleem van 
uw schip en achetrop een pracht tekening van uw reis ! 
 
Neem een kijkje op www.marineshirts.nl of tik op het embleem, en zie de mogelijkheden… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

http://www.marineshirts.nl/
http://www.marineshirts.nl
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Dít is nog eens een bevordering!! 
Door zowel ZKH Willem Alexander als 
je bloedeigen kommandant aan boord. 
 
Willem Alexander draagt titulair de 
hoogste militaire rang bij de Land- en 
Luchtmacht, Marine en Kon. 
Marechaussee. 
Dit is al een tijdje geleden gebeurd 
tijdens een werkbezoek van de koning 
aan de vaste NAVO eenheid SNMG 1 
(Standing Naval Maritime Group, de 
vroegere STANAFORLANT) 

 
Op de foto Melanie Dek die van sergeant tot sergeant-majoor werd bevordert. Met haar net 28 
jaar een van de jongste technici bij de KM die deze rang bekleedt. Onze oudste kleindochter.  
Ze is chef radio & radar. 

 
Helaas konden we, 
omdat ze voer, er 
niet bij aanwezig 
zijn en dus hebben 
we haar nieuwe 
strepen thuis ‘nat 
gemaakt’.  
 
Ab. 
 
Redactie:… Ab, 
daar mag je zo wie 
zo trots op zijn, 
koning of geen 
koning het is en 
blijft een prestatie!  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Het komt bij regelmaat voor dat de redactie wordt geconfronteerd 
met de droevige mededeling dat een abonnee geruime tijd geleden is 

overleden. 
Dit is het gevolg van de onwetendheid bij de erven waar vader, 
moeder, opa of oma op zijn geabonneerd c.q. een lidmaatschap 
hebben lopen. 
 

 
Veelal komen er later berichtjes binnen over verzoeken van bijv. Contributie betalingen enz.enz. 
Deze erven worden dan wederom geconfronteerd met dit overlijden en daar zitten ze zeer zeker 
niet op te wachten. 
 
Uw redactie heeft hier ook vaak mee van doen. Ons web-magazine wordt zoals u gewend ben 
wekelijks verzonden, echter ons abonnee leest en ledigt zijn mailbox niet meer ! Bij de provider 
wordt e.e.a. in de buffer opgeslagen totdat het over de potdeksel naar Gerrit verdwijnt. 
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Daar krijgt de redactie dan bericht van, soms helaas pas maanden later… 
Als er dan een adres bekend is en / of een telefoonnummer wordt er geïnformeerd naar deze 
terugkoppeling van de mail. Soms is gewoon de mailbox vol en kan onze abonnee zijn mailbox 
legen, maar ook vaak  betreft het een ontstentenis. 
 

 

 
Maak van uw erven géén spoorzoekers  

    
     Hoe is dat te voorkomen ? 

 
Maak een briefje met alle informatie die voor de nabestaande van belang kunnen zijn zodat 
deze na ontstentenis een ieder op de hoogte kan brengen van uw overlijden.  
Je kunt dat wegleggen bij alle paperassen die toch op tafel komen om de uitvaart te regelen. 
 
Hiervoor dank namens alle erven…. 
Uw redacteur… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 Uw redacteur heeft een tweetal boeken staan die i.v.m. verhuizing van 
eigenaar willen wisselen. Voor € 65,= inclusief verzendkosten mogen ze weg… 
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   Vloot vereeuwigd 1868-1968 boordevol met foto’s mogen ook worden verplaatst…. 
  
         Bij Bol.com € 11,95  en nu bij uw redactie € 7,50 exclusief verzendkosten. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

    Prinses Beatrix toegevoegd bij het Binnenvaartmuseum 
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Zij ligt op haar ligplaats, langszij de duwboot Rene Siegfried waarop het unieke 

Binnenvaartmuseum op gevestigd is. 

Opleidingsschip Prinses Beatrix heeft haar romp weer in de oorspronkelijke kleuren gekregen. 

 

Het Binnenvaartmuseum bestaat uit 5 vaartuigen: 

Duwboot: Rene Siegfried 

Lashbak: CG S 6013 

Passagiersschip: Veerdienst 3 

Fransemotor: Marot 

Opleidingsschip: Prinses Beatrix 

Wellicht in de toekomst: gedeelte van De Biesboschhal 

 

 
 

Bezoekadres: Werf van De Biesbosch 94 (voorheen Maasstraat 13) in Dordrecht. 

Openingstijden Binnenvaartmuseum: 

Donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Groepen op afspraak 

www.debinnenvaart.nl 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

http://www.debinnenvaart.nl/
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Nu Sinterklaas aangeklaagd is voor het witwassen van alle zwarte 
pieten en de stoomboot niet verder kwam dan het Kanaal vanwege die 
gigantisch gestegen brandstofprijzen is hij overgezet in een Jol van de 
KM  
 
Helaas heeft de Sint nog nooit een Nauten opleiding gedaan dus 
wrikken heeft deze goedheiligman nooit geleerd wat resulteert in een 
pakjes loze avond op de redactie, e.e.a. als gevolg dat de Jol weer 
afdreef richting het Kanaal want de winterse stromingen aldaar zijn 
fors ! 
 

Wel stuurde hij nog voor vertrek met de postduif een boodschap mee voor 
redactie !, die ik met u wil delen…. 

 
 
“ De kerstman is niet afhankelijk van de onbetaalbare brandstofprijzen daar de rendieren het 
karretje trekken in deze barre tijden…. 
Vier uw Kerstdagen des te meer met al uw vrienden tijdens een gezellig samenzijn, ik houd het 
voor gezien.”… 
 
 
“Heeft u als abonnee de behoefte om in uw Publicatiebord van week 51 een Kerst c.q. 
Nieuwjaarsboodschap te plaatsen stuur deze dan op naar de redactie… 
Mailadres: teanker@kpnmail.nl  
Stel dit niet uit daar het druk is op de redactie….tijdig ingezonden wensen worden dan 
gepubliceerd in de Kersteditie van 20 december 2022.” 
 
De redactie…  

mailto:teanker@kpnmail.nl

