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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke
toestemming voor te vragen, de redactie !

Extra editie

Uitgestelde lustrum PAM tevens reünie
2022 – 06 - 22

Woensdag 22 juni 22 kon het bestuur van de PAM (Post Actieve
Marinevereniging) hun eerste lustrumviering gestalte doen geven.
Waren ze hierin “Ketelaar ?“ want de oprichtingsdata was immers
november 2015…
Nee hoor de jaren 2020 t/m 2021 was in de ban van de bij ons
bekende “COVID” die uiteindelijk er voor zorgde dat het bestuur uit
moest wijken naar 2022.

Het bestuur heeft gekozen deze dag gezamenlijk te vieren op het MS. Smaragd 1 van rederij
Boere uit Rotterdam met een schitterende vaartocht in de wateren van de Rijnmond met zijn
pracht aan gebouwen, havens, bruggen en uiteraard de mooie schepen….

Behoudens alle leden van de vereniging zijn voor deze
speciale dag ook beide oprichters van de PAM
uitgenodigd t.w. Ger Blewanus en Arie Krijgsman.
Helaas moest Ger verstek laten gaan wegens andere
prioriteiten, persoonlijk heb ik deze uitnodiging dankbaar
aanvaard en zal van deze dag een foto impressie
achterlaten….
22 juni
Bij aankomst aan boord van de MS Smaragd 1 werd ik
door de VZ welkom geheten met heerlijke koffie + gebak.
Na de inscheping van
alle genodigden was het meerrol op post…, los voor en los
achter waarna we net als vanouds het ruime sop* opzochten (* lees de wateren in en om de
Rijnmond)
Het weer vond dat het voor deze dag na alle uitstellingen dat het zich van de goede kant moest
laten zien en heeft gedurende de gehele dag goed zijn best gedaan.
Zoals je van oud-marine personeel kan
verwachten had een ieder zich al van een
mooi plekje voorzien en kon deze dag niet
meer stuk… ook mijn partner vermaakte
zich kostelijk…
Tot onze grote vreugde hadden we twee
verstekelingen aan boord, die gedurende
de reis hun kostje terug moesten
verdienen door het ten gehore brengen
van leuke liederen uit de jaren 60/80,
meezingers van oude zeemans liedjes
maar ook de welbekende liedjes van de
Merryman, Roy Orbison enz….
Uiteraard moesten deze
verstekelingen wel in goed tenue
aantreden maar met behulp van wat
oud collegae is dat goed gelukt , en
wisten deze heren de stemming er
snel in te brengen.

Helaas was de rouwknoop van onze
Michiel Adriaanszn. De Ruyter
vervangen door de rode sjaal….
Maar dat zijn deze heren vergeven.

Op het bovendek hebben de sobats elkander snel gevonden en Bachus was ook van de partij…

Een enkeling genoot van het mooie weer en wilde op de Bak hun genieten van al het moois wat
hun deze tocht te bieden had, zal wel een Naut zijn geweest die de koers in de gaten wilden
houden…

Toppie
hoor…

Maar varen zonder goede tokobaas is natuurlijk uit den boze, dus even poseren…

Onze verstekelingen waagden zich ook buiten hun schuilplaats en gaven ook daar acte de
presents

Soms was hij even de tekst
kwijt, maar voorzien van een
toeter op zijn borst was dat
weer gauw verholpen want
die toeter nam de melodie
over in toeter geluid (lol)
Soms stampte hij met zijn
voeten op de grond en dan
hoorde je allemaal belletjes
rinkelen, ik dacht circus
paarden te horen, maar na
een blik te werpen op zijn
schoen zag ik dat hij daar deze belletjes
op had bevestigd…
Hoe het ook zij…. Het waren goed sfeermakers.

De havendienst wilde
ook even laten
weten dat ze
aanwezig was en
passeerde op
geringe afstand,
vermoedelijk om
de marine sferen
op te snuiven….

Tussen de middag, na het fluitsignaal van de Kwartiermeester “aanvang middagrust” werd het
tijd voor de middag maaltijd, en zoals een marine verenging ook deze traditie in ere wil houden
mochten we baksgewiijs langs de uitgifte balie voor de traditioneel Marine rijstafel, want het was
uiteindelijk ook Woensdag !
De kok heeft kosten nog moeite
bespaard en deze rijstafel was ook
rijkelijk voorzien… inc. Kroepoek, atjar
en de welbekend sambal.
Ik hoorde zelfs dat er iemand riep ik
wil voorschaften, schaften en ketelaar
zijn… dat zie ik dan ook als een
compliment voor de kombuis…

Ik moet wel toegeven dat de
provoostcafetaria die zijn zeuntjes had
vervangen voor wat vrouwelijker
personeel stinkend zijn best had
gedaan…

Tijden de maaltijd konden we van hartenlust genieten van de mooie beelden die we door de
patrijspoorten voorbij zagen komen….

Na een ronde op het H dek
te hebben gemaakt
signaleerde ik op het
halfdek naar ik dacht onze
uitkijk boei, maar het bleek
de Penningmeester te zijn
die even na stond te
denken aan zijn begroting
voor het komende 2e
lustrum…
Want het moet gezegd….
Deze dag kan niet meer
stuk !

Ook benedendeks was het gezellig vertoeven….

De VZ dacht nog aan een toetje….
Maar…

Ik weet het, dit is een “Mic”….maar alvorens
ik u een goede thuisreis toe wil wensen wil
ik nog even de prijswinnaar bekend maken
die het dichts bij het aantal macaroni
elleboogjes zat. !
De winnaar van de 2e prijs mag de
elleboogjes ophalen, koken en opeten…

Aan al het goede kom een eind…
Alvorens de valreep te verlaten kreeg
een ieder nog een ferme handdruk van
het bestuur, werd de voltallige
bemanning bedankt voor deze
onvergetelijke dag….

Bestuur van de PAM bijzonder dank voor deze dag !

Voor meerdere foto’s….

