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Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen 
berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart 

aangaande over het heden en verleden.   
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                      Nederland 
                 arcon46@kpnmail.nl 
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      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  
     Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

                                     
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
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vermeld. 
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• De redactie in het eerste kwartaal 2023 wordt verhaald ?... 
…de oude ligplaats wordt verkocht… 
…de nieuw ligplaats wordt: Vijverlaan 101 - 3319 SN te Dordrecht (zie Funda) … 
…de exacte datum nog nader kenbaar wordt gemaakt 

• De redactie het de komende maanden erg druk heeft ?... 
…niet alleen met het inrichten van de redactie 

• De PC op de redactie last had van zeegang… 
…deze nu is vervangen door één met zeebenen 
…hij nog wel moet inslingeren. 

• U hierdoor misschien een uitgave op het verkeerde moment ontvangt ? … 
…u hiervoor niet direct hoeft te bellen. 

• Ondanks de drukte de mailbox iedere dag wordt geleegd… 
… u dus niet hoeft te wachten met inzenden van kopij. 

• Dat “banjak”veel betekend, maar wat betekend dan “banjak veel”?... 
… nou, gewoon héél errug veel… 

• Dat uw redacteur vroeger rood van haarkleur was… 
…hij daarom een website heeft gebouwd onder de naam www.bakboordslicht.nl 

 
 

 

 
www.marineshirts.nl  

 

http://www.bakboordslicht.nl/
http://www.marineshirts.nl/


 

3 
 

Een handig apparaatje 
 

Volgens de defensiebegroting 2008 wordt meer dan 600 miljoen uitgegeven aan bestuurlijke 
ICT-zaken. Dat is ruim € 8500,00 per werknemer. Die kan daar eens per kwartaal de nieuwste 
laptop van aanschaffen. 
 

 

VEILIGHEID Pleidooi van raadsfractie PVV 

Na positief onderzoek in Rotterdam 

Delano Weltevreden 

Stadsmariniers kunnen de politie in Den Helder ontlasten en de 

veiligheid van burgers en ondernemers bevorderen, vindt PVV. 

Den Helder 

De fractie wil van burgemeester en wethouders weten of Den Helder, in navolging van Rotterdam, ook 
stadsmariniers kan aanstellen. De fractie verwijst naar de aanhoudende personeelstekorten bij de 
politie. Een mogelijke oplossing zou de inzet van stadsmariniers kunnen zijn, vindt de fractie van 
Vincent van den Born. In Rotterdam richten de stadsmariniers zich onder andere op het bestrijden van 
overlast op straat en op zaken waaraan de politie geen prioriteit kan geven. 
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De stadsmariniers worden in Rotterdam omschreven als ’superambtenaren’, die speciaal door het 
college van burgemeester en wethouders zijn aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in 
bepaalde gebieden op te lossen. De stadsmariniers hebben direct contact met het stadsbestuur, politie, 
justitie en (jeugd)zorginstellingen. Van den Born verwijst naar het onderzoek ’Van urgentie naar 
noodzaak: positie en perspectief van de stadsmariniers in Rotterdam’ van de Politieacademie. 

Doeltrefffend 

Daarin staat dat de stadsmariniers een doeltreffend middel zijn om de veiligheid in Rotterdam te 
vergroten. Deze conclusie wordt volgens de Helderse PVV gedeeld door korpschef Aad Meijboom van de 
politie Rotterdam-Rijnmond. ’De PVV maakt zich grote zorgen om de personeelstekorten bij de politie 
en de mogelijke gevolgen voor de veiligheid van Helderse burgers en ondernemers. Veiligheid is 
immers een onmisbare voorwaarde voor een goed functionerende Helderse samenleving en mogelijk 
kunnen stadsmariniers daaraan bijdragen’, schrijft de fractie aan het Helderse college. 

PVV wil van burgemeester en wethouders weten of stadsmariniers ook in Den Helder kunnen worden 
ingezet om de politie te ontlasten. Als het college het daarmee eens is, wil PVV dat Den Helder dat zo 
snel mogelijk voor elkaar probeert te krijgen. PVV-leider Geert Wilders opperde het idee van Helderse 
stadsmariniers al in 2009, tijdens een PVV-bijeenkomst in Fort Kijkduin. 

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

Dit bericht heeft niets van doen met het maritieme maar 
wil ik wel doorgeven aan de lezers. Een advies dat door 
vele belastingadviseurs en fiscalisten aan hun cliënten 
wordt gegeven. 
 
Vele gepensioneerden krijgen namelijk 
inkomstenbelasting terug. Daar moet de belastingdienst 
de begunstigden van op de hoogte stellen en krijgen 
dan een blauwe brief in de bus met het opschrift ‘LAAT 
GEEN GELD LIGGEN’. 
 
Helaas mag de belastingdienst wettelijk niet uit eigener 
beweging overgaan tot het terugbetalen van het teveel 

betaalde belastinggeld. 
Ook personen die géén blauwe brief krijgen, het is een ICT rommeltje bij deze dienst, hebben 
vaak recht op terugbetaling. 
Je kan tot, dacht ik, 5 jaar terug het teveel betaalde terugvragen maar dan moet je wel voor elk 
jaar een aangifte doen!!! 
Daarom, vul de digitale aangifte in en je ziet vanzelf of je recht op terugbetaling hebt. Zo niet, 
stuur het niet in, zo ja, verstuur het.  
 
Kontroleer wel goed of de voor ingevulde bedragen juist zijn aan de hand van de 
jaaropgaven. 
 
Volgens een bericht liggen er nog 65 miljoen euro’s te wachten op terugbetaling!!!  
Jaren geleden kreeg ik zegge en schrijven 321 eurootjes terug, over het jaar 2020 was dat 
opgelopen tot 888 euro, zojuist mijn aangifte over 2021 ingezonden en is het bedrag opgelopen 
tot 1003 euro! 
 
Ab Woudstra, 
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Nieuwe Hydrograaf van marine in camouflagekleuren 

 

Den Helder  

Ondanks de camouflagekleuren heeft de marine er een opvallende verschijning bij. De 
Expeditionary Survey Boat (ESB) Hydrograaf is operationeel. De Defensie Materieel 
Organisatie droeg dit geavanceerde mini-hydrografische opnamevaartuig maandag over aan de 
marine. De Hydrograaf is uitgerust met de meest geavanceerde hydrografische, navigatie- en 
communicatiesystemen. Daarmee kan het schip nauwkeurig wateren, havens en vaargeulen in 
kaart brengen. 

Dat kan snel, door het ontwerp en moderne sensoren. Als gevolg van de geringe diepgang kan 
het vaartuig dicht bij de kust werkzaamheden uitvoeren. De ESB kan, met een bemanning van 
vier personen, zelfstandig 72 uur opereren, tot honderd zeemijl vanaf het moederschip. Deze 
eigenschappen maken dat de ESB voor de marine een waardevolle aanvulling is op de twee 
grote hydrografische opnemingsvaartuigen, Zr.Ms. Snellius en Luymes. In het bijzonder bij het 
uitvoeren van hydrografisch onderzoek ter ondersteuning van militaire operaties. Bij de bouw 
moest bouwer Damen Shipyards Den Helder letten op omvang en gewicht. Het vaartuig moest 
in de kranen van marineschepen gehesen kunnen worden voor transport. 

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

Arie en L.S., 
Geerlig Nijland vraagt naar een foto van de ziekenboeg Hilversum. 
Ik kan hem ook niet helpen. 
Maar……de ziekenboeg staat er nog in al zijn glorie! 

Er is toch wel iemand, die even een foto kan maken!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Geert Tipker. 
Oud ZVP. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

inhakend op uw verslag over Hollandia / Jayapura 

HUMPHREY TROUERBACH, 

zwart/witte foto is van mij bij het Mc. Arthurmonument in 

1959 

de gekleurde is uit 2005  
 
Art Brouwer… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V.w.b. de nieuw onderzeeboten, daarin heeft Nederland 

een specifieke taak namelijk het onderscheppen van 

(elektronise) inlichtingen. Als ze op missie gaan wordt 

dat nooit aan de openbaarheid prijs gegeven. 

Uiteraard hebben ze ook de mogelijkheid om torpedo’s 

af te vuren. Maar de huidige vier boten zijn echt aan het 

einde van hun Latijn. 

 

Ab Woudstra, 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
12150 SW 89th. Avenue, 
Opa Locka, Florida, USA. 

 

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

 

 

 Ik heb 4 gestempelde zegels liggen van de  

F 804…. 

Deze zijn per stuk  bij de redactie verkrijgbaar tegen de 
verzendkosten a.d.  € 1,00  

Heb je interesse?... stuur dan even een mailtje. 

 

 
 
 

 
Jesse van Muylwijk@jessecartoons 
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Uw pensioen wordt verhoogd 
  

Beste heer N.N 

 

Wij verhogen uw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan de 

volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022. Na de 

verhoging in juli 2022 verhogen we uw pensioen nu opnieuw. We kunnen dat doen 

omdat de financiële positie van ABP dat toelaat. Maar ook doordat we gebruik 

mogen maken van soepelere regels, omdat ABP wil overstappen naar het 

vernieuwde pensioenstelsel. Daardoor is volledige verhoging mogelijk. 

 

Bij het besluit om de pensioenen met 11,96% te verhogen, keken wij naar de 

belangen van alle deelnemers. Zoals elk jaar beoordelen wij eind volgend jaar 

opnieuw onze financiële situatie en wat dat betekent voor uw pensioen in 2024. 

 

U krijgt vanaf januari 2023 een hoger pensioen 

Op de betaalspecificatie van eind januari staat uw nieuwe pensioenbedrag. Ook kunt 

u al vanaf begin januari op MijnABP zien wat de verhoging betekent voor uw 

pensioen. U vindt uw persoonlijke online omgeving MijnABP op abp.nl.  

Wij verhogen de pensioenen van iedereen 

Alle pensioenen van ABP worden verhoogd. Dus ook bijvoorbeeld het 

nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. En het pensioen 

van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen. Of in het verleden pensioen 

hebben opgebouwd bij ABP.  

Heeft u nog vragen? 

Op onze website vindt u veelgestelde vragen. En u kunt ons ook bellen. Onze 

Klantenservice is open van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur op 

045 579 61 62. Wij helpen u graag.  

 

Met vriendelijke groet,  

Harmen van Wijnen 

Bestuursvoorzitter ABP 

https://nieuwsbrief.abp.nl/public/r/asJKEWZyJPBvN9ig3oADtw/d4jA3z2K_a_OcrVDXcTltw/ZFJMOxGclBC5RUAKNX_Nkg
https://nieuwsbrief.abp.nl/public/r/xG1LiJNTUQEidW88KBP2hQ/d4jA3z2K_a_OcrVDXcTltw/ZFJMOxGclBC5RUAKNX_Nkg
https://nieuwsbrief.abp.nl/public/r/yiMISk+HmMFdM+YeiQ5qxg/d4jA3z2K_a_OcrVDXcTltw/ZFJMOxGclBC5RUAKNX_Nkg
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Mijnenjager Vlaardingen thuis na inzet in Middellandse Zee 

 

 

 

Een warm 

welkom na 3,5 

maand 

afwezigheid. 

FOTO DEFENSIE 

 

 

 

 

 

Den Helder 

Mijnenjager Vlaardingen is weer thuis na ruim drieënhalve maand NAVO-inzet in de 

Middellandse Zee. Het schip voer woensdagochtend de haven van Den Helder in, waar 

familie, vrienden en bekenden de bemanning op de kade opwachtten. 

Het marineschip maakte ruim drieënhalve maand onderdeel uit van het vlootverband 
Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2). Dat richt zich op 
mijnenbestrijding in en rondom de Middellandse Zee. De mijnenjager nam onder meer 
deel aan oefeningen van het vlootverband en internationale oefeningen. 

SNMCMG2 is onderdeel van de NAVO-reactiemacht. Daardoor kan het 
bondgenootschap voor militaire operaties direct een beroep doen op het vlootverband. 
Het eskader is hier permanent voor beschikbaar. Inzet van SNMCMG2 is er zowel in 
vredestijd als in periodes van crisis en conflict, zoals momenteel in Oekraïne. 
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Het vlootverband bestaat meestal uit meerdere mijnenjachtschepen en een 
ondersteuningsschip van een van de deelnemende NAVO-leden. De schepen nemen 
deel aan mijnenbestrijdingsoefeningen en veiligheidspatrouilles. 

 

 
Zr.Ms. Pelikaan in Paramaribo voor Onafhankelijkheidsdag 

Den Helder  

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Pelikaan is momenteel in Suriname ter gelegenheid 

van de 47ste Onafhankelijkheidsdag (Srefidensi). Het ondersteuningsschip voor het 

Caribisch gebied is vanuit Curaçao gekomen en ligt tot en met zaterdag in de haven van 

Paramaribo. 

Opvarenden van de Pelikaan nemen vrijdag deel aan de militaire parade vanwege 
Srefidensi. Ook Directeur Internationale Militaire Samenwerking brigadegeneraal Jan 
Blacquière is hierbij aanwezig. Defensie benadrukt met de aanwezigheid bij Srefidensi 
het belang dat het hecht aan de hernieuwde militaire samenwerking. 

Na het bezoek varen drie Surinaamse militairen mee naar Curaçao voor een periode 
van drie weken. Zo kunnen ze ervaring opdoen aan boord van een Nederlands 
marineschip, van elkaar leren en de samenwerking verbeteren. 

Beide landen willen de militaire samenwerking de komende jaren verder versterken. 
Zo is het de bedoeling om in 2023 en 2024 de jungletraining in Suriname te houden. 
Daarbij wordt nog intensiever met het Surinaams Nationaal Leger samengewerkt. 
Nederland wil ook weer een bijdrage te leveren aan de Surinaamse civiele-militaire 
gezondheidszorgmissie Gran Mati. Ook op het gebied van opleiding en training 
worden de banden aangehaald. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Voor de wintermaanden niet meer weg te denken…. Een lekkere wollen muts met geborduurd 
embleem van uw dienstgroep of uw dienstvak…. 
Mooi voor onder de kerstboom ?  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Het zeebetonningsvaartuig “DELFSHAVEN” 
 

De “Delfshaven” werd in 1959 in de vaart gebracht en vernoemd naar de wijk 
van Rotterdam, waar het scheepvaartverkeer centraal stond. Sporen van die 
tijd zijn nog duidelijk zichtbaar,  

 
 
Beste meneer Arie en L.S, 
 
Heb  het stukje hierboven gelezen in “ten Anker week nr. 47 blz. 25. 
Het schip is in 2021 geschonken door de STC Rotterdam aan het zeekadetkorps Schiedam.  
Ik ben vrijwilliger bij het korps en het schip is verder nog in originele staat 
En ook belangrijk, hij is nog steeds vaarwaardig. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Rens Franken. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt krijgt sinds dit voorjaar een update en 

onderhoud op de werf van Damen in Vlissingen. Het is de bedoeling dat het schip in 2024 

wordt ingezet voor de amfibische taskforce van de NAVO. 

 

http://www.defensiewinkel.nl
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Den Helder  
 
,,Of we daar op dit moment genoeg mensen voor hebben? Het schip ligt op de werf voor 
onderhoud en de updates en dan is er minder bemanning aan boord. Dus op dit moment niet’’, 
antwoordt Peter de Vos, waarnemend commandant van Zr.Ms. Johan de Witt, in een gesprek 
met deze krant. 
Het werk aan de Johan de Witt is inmiddels net over de helft. Deze zaterdag verlaat het schip, 
eerder dan gepland, het dok. De resterende werkzaamheden vinden plaats aan de kade van 
het Zeeuwse terrein. Op 1 april 2023 wordt het schip terug naar Den Helder gesleept. Zr.Ms. 
Johan de Witt werd in 2007 in dienst gesteld en ondergaat momenteel onder meer een midlife 
update (MLU). De verwachte levensduur van een marineschip is 30 à 35 jaar. 
 
Uitdaging 
 
Na een periode van opwerken en proefvaren wordt Zr.MS. Johan de Witt in 2024 dus ingezet 
voor de amfibische taskforce van de NAVO. De Vos: ,,Het schip heeft 45 bemanningsleden. Dat 
kan inderdaad niet, maar in 2024 is dat weer anders. Dat is ook de uitdaging die de marine 
heeft. Daar hebben we wel een plan voor om te zorgen dat er voldoende mensen zijn om de 
dingen te kunnen doen op het moment dat het moet gebeuren. Het is tegenwoordig allemaal 
maatwerk. Waar we aan de ene kant opplussen, betekent dat je aan de andere kant moet 
downscalen.’’ 
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Een van de denkbare scenario’s is dat er schepen eerder uit de vaart worden gehaald om zo de 
bemanning op een ander schip te kunnen plaatsen. De Johan de Witt ging in april 2021 
vanwege personeelstekorten vervroegd tegen de kant. 
 
Dat was eerder ook al gebeurd bij de Van Speijk. 
 
In het marinemagazine Alle Hens stelt stafmedewerker P&O Remco Harsveld deze week dat 
het in aanbouw zijnde bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder deels ’alternatief wordt bemand. 
Met een bemanning die direct uit de burgermaatschappij wordt binnengehaald en als militair 
aan het werk gaat 
 
Minder opvarenden 
 
Door de personeelstekorten heeft Zr.Ms. Johan de Witt minder opvarenden ter beschikking om 
te helpen bij de werkzaamheden in Vlissingen. Daardoor worden er meer externe 
arbeidskrachten ingekocht. ,,We zitten nu op zo’n 45 man en vrouw die hier permanent 
aanwezig zijn en vanwege het hier ontbreken van een marinierskazerne in hotels verblijven.  
Het minimumaantal lag net onder de 25.’’ 
De lage bezettingsgraad is volgens De Vos ook een van de redenen dat het amfibisch 
transportschip in april wordt teruggesleept naar Den Helder. ,,Om veilig over te varen moet het 
schip een bepaalde toets hebben doorstaan. Dat het schip veilig is om op zee te varen.  
Dat niveau van certificering is er nog niet.” 
,,Dat wordt straks in Den Helder aangebracht, zodanig dat het schip met een heel opwerktraject 
stapje voor stapje steeds een hoger niveau bereikt. En gegeven de huidige personele situatie 
van de marine is terugvaren een hele uitdaging.  
Normaliter is een schip dat in onderhoud ligt bijna volledig bemant, maar nu bleek dat niet meer 
realiseerbaar te zijn.’’ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Casper Duin 

Marineschip Zr.Ms. Johan de 

Witt is net over de helft van 

update en onderhoud op de 

werf van Damen Naval in 

Vlissingen. Deze krant mocht 

een kijkje nemen bij het werk 

aan een van de twee 

amfibische 

transportschepen. De 

roestplekken aan de 

buitenkant zijn verdwenen, 

de kombuis wacht een 

gietvloer en het plateau voor 

de nieuwe wapensystemen 

staat klaar. 
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Vlissingen  

Op het eerste oog heeft het imposante marineschip - 176 meter lang, 29 meter breed en de 
hoogte van een flatgebouw - dezer dagen veel weg van een bouwplaats. Aan boord zijn 
gemiddeld zo’n tweehonderd werknemers aan het slijpen, schroeven of bezig met bekabeling. 
35 kilometer is verwijderd en 65 kilometer aan kabels is opnieuw getrokken en aangesloten. 

Sinds afgelopen voorjaar ligt de Johan de Witt in het dok van Damen. Na vijftien jaar van 
amfibische oefeningen, antipiraterijmissies en noodhulp is het schip, dat in 2007 door de marine 
in gebruik werd genomen, toe aan de gecombineerde modernisering en ’grote beurt’. Om zo 
inzetbaar te zijn en blijven voor de naar schatting laatste vijftien jaar in dienst van de marine. 

,,Dan heb je het over bepaalde systemen die aan het einde van hun levensduur zijn’’, legt 
projectleider Olaf van Kampen uit. ,,Of systemen die niet meer onderhoudbaar zijn. Dan houdt 
het op een gegeven moment op en moet je dat vervangen. Als je nu niks doet, dan gaat het 
systeem over een of twee jaar kapot en dan sta je voor uitdagingen. In het 
motormanagementsysteem van het schip, waarbij we de hele technische configuratie kunnen 
monitoren en bedienen, zat een component dat niet meer leverbaar was. Dat je zelfs via 
leveranciers niet meer kunt vinden. Dan moet je dat dus vervangen.’’ 
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,,Om je een idee te geven van de noodzaak’’, vult Ron van der Windt, manager 
systeemintegratie bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO), aan. ,,De leidingen van de 
sprinklerinstallaties waren op sommige punten nog slechts half zo dik als ze zouden moeten 
zijn. Er zat hier en daar ook veel gruis in de leidingen. Als zo’n sprinklerkop dan moet gaan 
’sprinkelen’ vanwege de veiligheid en er komt gruis naar beneden, dan sluit-ie ’m af. En heb je 
geen water meer. We kunnen niet marchanderen met de veiligheid op dat gebied.’’ 

Ankerketting 

Het schip wordt van 
onder tot boven en 
van voor naar achter 
aangepakt, zo blijkt 
uit een rondgang 
over ’bouwplaats 
Johan de Witt’. Op 
het achterdek zijn de 
twee nieuwe, ronde 
gaten zichtbaar waar 
straks twee 
helikopters op 
kunnen staan. De 
helikopters worden in 
de inkeping 
vastgezet met een 
harpoen. ,,Niet het 
wapensysteem, hoor.’’ De beide torens op het schip staan in de steigers. In de Joint Operations 
Room (JOR), het zenuwcentrum waar stafleden indien nodig moeten beslissen over 
oorlogsvoering, zijn medewerkers deze ochtend bezig met een schier eindeloze hoeveelheid 
kabels. De afgelopen periode is het schip ontdaan van de roestlaag die het in vijftien jaar had 
opgebouwd. De Vos: ,,Het ging om stevige roestplekken. Je hebt te maken met 
omstandigheden die voor ijzer niet heel gunstig zijn: weer, wind en zout water. Het is allemaal 
aangepakt en geverfd. Vergelijkbaar met het verfsysteem op je huis, dat moet je periodiek weer 
bijwerken. Dat is voor ons precies hetzelfde.’’  

Bij de renovatie en het onderhoud gaat het verder om consoles, vloeistoftanks, nieuwe cilinders 
en hangardeuren en zelfs de ankerketting behoefde onderhoud. Inmiddels is bijna 6,2 km aan 
leidingen voor de sprinklerinstallatie vervangen en vijfduizend vierkante meter aan plafond 
verwijderd.  

Ook de drinkwatervoorziening wordt onder handen genomen. ,,Omdat wij op zee zitten, moeten 
we zelf ons drinkwater uit zeewater maken’’, geeft Peter de Vos, hoofd technische dienst JDW 
en tevens waarnemend commandant van de Johan de Witt, als voorbeeld. ,,Daar hebben we 
RO-systemen voor. Reverse osmose. Na vijftien jaar zijn die gewoon aan vervanging toe. En 
we hadden de wens om meer capaciteit te hebben, om zelfstandig te kunnen blijven als we 
langer amfibisch opereren. We vervangen deze capaciteit, dit systeem, om ervoor te zorgen dat 
we toekomstbestendig zijn. We gaan naar een productiecapaciteit van tweehonderd ton per 
dag. Daarmee kunnen we voorzien in onze volledig waterbehoefte. Van zoet ’technisch’ water 
voor de systemen, maar ook drinkwater voor de bemanning en het water om te kunnen 
douchen.’’  Binnenin het schip wordt er nog volop verbouwd aan het hospitaal, een van de 
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blikvangers van het Landing Platform Dock (LPD). Zr.Ms. Johan de Witt geniet onder meer 
wereldfaam door de ziekenhuiscapaciteit, met tien verpleegbedden, een IC-unit en 
operatiekamer met röntgenapparatuur. Ook is er gelegenheid voor een noodhospitaal van 
honderd bedden voor gewonden. Van der Windt: ,,In de medische wereld zijn er ook normen 
die op gegeven moment vernieuwen. De functionaliteit van het hospitaal blijft gelijk, maar 
voldeed niet meer aan de vernieuwde norm voor als er iemand binnenkomt. Dat zit hem vooral 
in de manier waarop apparatuur geaard moet worden. De volledige elektrische installatie is 
opnieuw onder handen genomen, zodat het ook werkt zoals het is bedoeld is als we er nu een 
apparaat insteken.’’ 

Kombuis 

Verderop in het schip heeft de kombuis veel weg van een uit de kluiten gewassen variant van 
een keuken in een nog niet afgerond nieuwbouwhuis. De Vos: ,,Als je dingen een tijdje gebruikt, 
treedt er slijtage op. Dat betekent dat je het op gegeven moment niet meer redt met een beetje 
schoonmaken. De kombuis had altijd een tegelvloer. Dat was toen de norm. Het heeft wat 
uitdagingen op een schip. Op een gegeven moment gaan voegen los. De industriële standaard 
is ondertussen een gietvloer, dus schakelen ook wij nu over een gietvloer. Omdat dat door 
voortschrijdend inzicht dus veel beter is. De ontspanningsruimtes voor de bemanning worden 
ook weer netjes. Nee, we gaan niet over op een visgraatvloer en zwarte stalen deuren met 
glasinzet.’’ Deze zaterdag keert de halfgerenoveerde Zr.Ms. Johan de Witt terug naar de kade 
van de werf in Vlissingen. Vanaf dat moment vinden de laatste onderhoudswerkzaamheden 
plaats, alsmede een uitgebreide testfase van alle systemen. Van de Windt: ,,Het zijn vrij grote 

systemen die je weer 
gaat aanzetten om te 
kijken of het doet wat 
het moet doen. Dan 
kom je altijd weer 
dingen tegen. Alles 
wordt via een 
testprotocol 
langsgelopen.’’  Op 1 
april keert het 
amfibisch 
transportschip terug 
naar Den Helder. Daar 
vinden de laatste 
updates plaats van de 
geclassificeerde 
systemen zoals 
wapens en radars. Op 
de Nieuwe Haven 
worden de twee eerder 

verwijderde Goalkeepers, het 30mm snelvuurkanon met zeven lopen en een vuursnelheid van 
4200 schoten per minuut, teruggeplaatst. De Vos: ,,Die zijn eraf gehaald in voorbereiding op dit 
onderhoud bij een civiele werf.’’  

Machinegeweer 
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In Den Helder worden onder bewaking van de bemanning ook de nieuwe op afstand 
bedienbare kleinkaliber wapensystemen geplaatst. ,,Daarmee voorzien we in betere 
verdedigingscapaciteit. Zodanig we niet heel veel mensen meer met een .50 of een 
machinegeweer op de reling van het schip hoeven te zetten om het schip te verdedigen. 
Wapensystemen ga je hier niet zien. De fundatie is gebouwd waar dat wapensysteem op wordt 
geplaatst.’’  In de marinehaven wordt Zr.Ms. Johan de Witt eveneens voorzien van de nieuwe 
Thales NS100 militaire radar. Van der Windt: ,,De militaire radar was verouderd. Er zaten 
printkaarten in. Als die kapot gaan, dan werkt-ie niet meer.  

 

Dus is ervoor gekozen 
om daar een nieuwe 
radar op te zetten die 
voldoet aan de huidige 
techniek en waarvan 
reserveonderdelen 
beschikbaar zijn. Als we 
dat niet hadden gedaan, 
dan had er een mooie 
radar gestaan die geen 
beeld geeft. Voor de 
zeewaarschuwingsradars 
geldt hetzelfde.’’ 

 

Werkzaamheden 

Zr.Ms. Johan de Witt krijgt in Vlissingen tegelijkertijd de zogeheten midlife update (MLU) en het 
Benoemd Onderhoud (BO). Bij dat eerste wordt er gekeken naar tachtig onderwerpen. Dit 
varieert van het vervangen van verouderde systemen tot het plaatsen van nieuwe systemen. Bij 
het BO worden en zijn er inspecties uitgevoerd. Daar komen bevindingen uit en die moeten 
worden opgelost, zoals dingen die verrot zijn, ergens waar iets niet goed is of waar lekkage is. 

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

 
Toen men in 1978 wilde overgaan naar minder dienstvakken bij 
de marine, dat was ingegeven met name door de vele, namelijk 
20, dienstvakken die onder de Bijzonder Diensten vielen, en het 
systeem te vereenvoudigen waren er nogal wat 
onderofficieren die, trots op hun 
dienstvakuitmonstering, dispensatie 
aanvroegen. 
 
Na de invoering kon je namelijk niet meer 
zien wat je voor werk deed als kleermaker, 
wasser  of weerkundige.  
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Nu draagt de hele logistieke dienst een wit onklaar anker. Maar dat was 
toen tegen het zere been. Die sleutel met gekruiste veer was mijn trots. 
Uiteraard werd het verzoek afgewezen. 
 
Ab Woudstra, 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
tijdelijk 
12150 SW 89th. Avenue 
Opa Locka, Florida, USA. 

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

 
Albert Kelder 
Zee, zout en 
torpedo’s 

Verhalen over de 
Nederlandse koopvaardij in 
de Tweede Wereldoorlog 

Bij de invasie van nazi-Duitsland 
was het grootste deel van de 
Nederlandse koopvaardijvloot 
buitengaats. Onder de 
Vaarplichtwet waren de 
bemanningen verplicht te blijven 
varen. Zo’n vierhonderd 
Nederlandse koopvaardijschepen 
gingen naar de kelder door 
oorlogsgeweld. Vele 
bemanningsleden vonden daarbij 
een zeemansgraf. Welke 
verschrikkingen opvarenden 
hebben doorstaan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is lang 
onderbelicht gebleven, maar Albert 
Kelder tekende hun aangrijpende 
herinneringen op. 
 
 

€ 24,99 
+ Bestel dit boek 

 

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

 

https://www.walburgpers.nl/nl/cart
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Beste lezers, 
 

Het heeft een paar maanden geduurd, 

maar graag stuur ik u weer een 
aflevering van de Koerier, nummer 

207. Dit keer over Het verhaal van 
Gelderland en de inzet van de 

ArcheoHotspot Zutphen daarbij. Aan 
het einde van deze editie aandacht 

voor twee recent uitgegeven 
interessante boeken. 

Met vriendelijke groet 
 

 
Dik Winkelman  

 

 

 
 
 
 

 
======================================================================= 
 

 
 

Nieuwbouw reddingboot KNRM Den Oever begonnen 
 

De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) bouwt aan een nieuwe vloot van 

reddingboten. 

Daarvoor is een vlootplan gemaakt voor een periode van vijftien jaar. Den Oever is daarin een 

van de eerste KNRM- stations die voor een nieuwe reddingboot in aanmerking komen. De bouw 

van de nieuwe reddingboot voor het Wieringer station is deze week officieel begonnen bij 

Habbeké Shipyard in Hoorn.Gewoonlijk gebeurt dat met een ceremoniële kiellegging, maar 

daarvan kon in dit geval geen sprake zijn. De boot krijgt namelijk geen kiel. Desondanks was er 

wel een plechtigheid. Opstapper René Mostert, nog het enige bemanningslid van het eerste uur 

in Den Oever, mocht zijn zegen aan de nieuwbouw geven, door het bouwnummer 257 op een 

plaatje te lassen. Dat zal ergens onder dek een plekje krijgen in het motorcompartiment. 

Aansluitend werd er getoost op een voorspoedige bouw. 

 

https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/koerier_207.pdf
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Derde boot voor Den Oever René Mostert krijgt de eer het bouwnummer in een plaatje te 

mogen lassen (Foto: KNRM Den Oever) De nu in aanbouw genomen reddingboot is voor Den 

Oever de derde in de geschiedenis van het in 2000 opgerichte station. Dat begon met de 

NARWAL, die in 2005 werd overgedaan aan het KNRM-station Hindeloopen en in Den Oever 

werd opgevolgd door de JOHANNA MAGARETHA. Deze is nu aan vervanging toe en krijgt, als 

die haar beslag heeft gekregen, een nog nader te bepalen functie bij de hoofdvestiging van de 

KNRM in IJmuiden. 

Habbeké Shipyard bouwt sinds 1990 aluminium boten voor de KNRM. De eerste staat in het 

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder. Inmiddels zijn er negentien KNRM-

boten van de Hoornse werf gerold. De boot voor Den Oever is van het nieuwe type Nicolaas 2. 

“We hebben er ook nu weer alle vertrouwen in, dat het een prachtig product zal worden,” aldus 

John Geel, hoofd van de operationele dienst van de KNRM. 

Naamgeving De naam van de nieuwe reddingboot voor Den Oever is nog onbekend. Vrijwel 

alle vaartuigen van de KNRM zijn genoemd naar schenkers en erflaters, die de KNRM 

financieel hebben gesteund. Bij de KNRM is het gebruikelijk dat de naamgeving 

van de reddingboot aan de schenking, dan wel het legaat is verbonden. De doop wordt 

verwacht in het eerste kwartaal van het komende jaar.  

 

Bron : regionoordkop 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Casper Duin 

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) reageert zeer kritisch op een artikel in 

het marinemagazine Alle Hens waarin het gaat over een pilot om het nieuwe Combat Support 

Ship (CSS) Zr.Ms. Den Helder voor de helft te bemannen met mensen uit de 

burgermaatschappij. 

Den Helder 

Uitkomst van het meest recente overleg van de vakcentrales en de Commandant 

Zeestrijdkrachten (CZSK) is dat het in aanbouw zijnde bevoorradingsschip deels alternatief 

bemand wordt, zo valt te lezen het artikel. Daarbij is overeengekomen dat maximaal vijftig 

procent van de functies alternatief, dus extern, wordt gevuld. Van de 76 functies zijn dat er dus 

38. Dan gaat het om mensen van buiten Defensie die overigens wel militair worden 

Alternatief 

Volgens Remco Harsveld, als stafmedewerker P&O bij CZSK betrokken bij het CSS liggen 

personeelstekorten ten grondslag aan de pilot. ,,Waarom deze pilot? Simpelweg omdat we 

grote tekorten hebben. En we willen voorkomen dat we bemanningsleden van andere schepen 

wegtrekken en naar het CSS halen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief; uiteraard 

zonder de belangen van ons huidige personeel uit het oog te verliezen.” 

Harsveld vergelijkt Zr.Ms. Den Helder met een koopvaardijschip. ,,Het CSS is een ideaal 

platform om deels alternatief te vullen. Het is weliswaar een oorlogsschip, maar ook een tanker 

en bevoorrader die niet direct binnen het hoogste geweldsspectrum actief zal zijn. Daarbij is 

een deel van de taken van het schip goed te vergelijken met die van een koopvaardijschip, 

waardoor mensen met een civiele maritieme achtergrond hier prima op kunnen werken.’’ 

Die opmerking valt helemaal verkeerd bij KVMO-voorzitter Rob Pulles. Volgens Pulles is de 

kans inderdaad groot dat er anders schepen tegen de kant moeten vanwege 

personeelstekorten. Desalniettemin noemt hij de uitspraken van Harsveld ’onjuist en zelfs 

gevaarlijk’. 

Geweldspectrum 

Pulles: ,,Ook en misschien wel juist een bevoorrader/tanker moet op het hoogste niveau in het 

geweldspectrum kunnen opereren. Dat is namelijk de primaire taak, zoals de typeaanduiding 

van het schip al zegt, het Combat Support Ship. Het CSS moet schepen, fregatten e.d., die het 

gevecht voeren snel kunnen bevoorraden en zal dus in de buurt van die schepen moeten zijn. 

Daarnaast is het zeer wel mogelijk dat het CSS een of meerdere helikopters bij zich heeft die 

moeten kunnen deelnemen aan het gevecht.’’ 

Gevaarlijke situaties 

,,Het wensdenken duurt voort met de bewering dat een deel van de taken goed te vergelijken is 

met die van een koopvaardijschip. Daarbij is het de bedoeling dat het koopvaardijschip zo ver 
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mogelijk wegblijft van gevaarlijke (oorlogs)situaties. Dat geldt dus niet voor het CSS. Zr.Ms. Den 

Helder is een volwaardig oorlogschip dat in het hele geweldspectrum zal (moeten kunnen) 

opereren en zo zullen we het ook moeten benaderen. Het is van het grootste belang om het 

CSS als volwaardig te beschouwen, zeker ook in het belang van het te werven personeel. 

Andere benaderingen zijn potentieel gevaarlijk voor het schip en haar bemanning.’’ 

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

Ook deze week zijn er nog diverse donaties 

gedaan…  

Zoals ik al eerder memoreerde geeft mij dat een 

BOOST …. echter ik weet niet me goed uit te 

drukken jullie allen te danken hiervoor. 

Ik was voornemens jullie allen persoonlijk te 

danken, maar zie daar vanaf, dat was gewoon 

ondoenlijk. 

 

DANK EN NOGMAALS DANK….. 

Arie Krijgsman 

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

 

In het kader van de Kerstvieringen wil ik u allen wijzen op onze leveranciers van maritiem 

getint materiaal voor onder de kerstboom…. Denk bijv. aan een leuke pet of muts, polo of 

shirt, en veel andere leuke artikelen die u kan schenken…. 
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Neem eens een kijkje op hun websites… 

   

 

 

 

http://www.defensiewinkel.nl
http://www.marineshirts.nl

