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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.   

 

 “ Redactie “  
              
             tenanker@kpnmail.nl 
  06-25160899 

   
                          “ten Anker / Publicatiebord”  
                                     
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving 

zoals daar is vermeld. 

 

 

                 

                           HET PUBLICATIEBORD Nr. 30 
                27 juli 2021 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Juni / Juli 2021… 
Nederland en 
omringende landen 
geven de regelgeving 
qua Covid 19 wat 
meer ruimte en er kan 
weer worden 
gereisd…. 

 
Schlosshotel Sophia – https://www.enjoyhotels.nl/arrangementen-schlosshotel-sophia 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
https://www.enjoyhotels.nl/arrangementen-schlosshotel-sophia


 

2 
 

Al jaren heb ik op afstand respect gehad voor diverse hotelketens die een concept 

aanboden voor de veteranen en wilde die dan ook graag bezoeken teneinde zelf dit te 

kunnen beleven! 

 

Welnu !... 

 

Op enig moment heb ik geboekt bij de 

Enjoyhotels en gekozen voor een 5 

daags arrangement in het 

Schlosshotel Sophia. 

De dagen er op volgend waren 

spannend want de Covid speelde weer 

op en Nederland kleurde weer 

Rood….. 

 

Bij regelmaat het nieuws volgen en de Duitse regelgeving inzake het inreizen nauwlettend 

volgen….Gaat de vakantie nog wel door ? 

 

Uiteraard waren we beiden wel 2 x geënt maar toch wil je niet voor verassingen komen te 

staan toch?  

 

 

 

Al met al waren de berichtgevingen niet echt 

hoopvol maar met vertrekdatum 17 juli 

konden we nog reizen mits we aankonden 

tonen ingeënt te zijn middels een 

Registratiekaart Coronavactinatie en de Qr 

code op de App. 

 

We zijn dan ook op de 17e afgereisd en alles liep 

voortvarend. 

 

Na c.a. een kleine 4 uurtjes rijden kwamen we in hotel Sophia aan waar we werden 

onthaald door onze gastheer 

Marco Hofhuizen.  

Deze kennismaking was 

uitermate prettig te noemen, 

het enhousiasme droop ervan 

af…. 

 

Bij Marco kregen we een 

controle of wel Ingeënt waren 

en of dat langer dan 4 weken 

geleden was daar we dan 
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waren gevrijwaard van het dragen van mondkapjes in het hotel doch werd wel verzocht de 

1,5 meter in acht te nemen  

 

De dag van aankomst was dan ook in het teken van zon, rust en genieten, daar hoort voor 

de maaltijd een koele versnapering bij … Op de foto hierboven zie je al de gemoedelijke 

sfeer op het terras… Wijntje, biertje of een nadere versnapering werd dan ook dankbaar 

aanvaard. 

 

Om 1800 uur is het aantreden geblazen en 

afmars naar de kantine…. 

In het restaurant heeft ieder zijn eigen tafel 

gereserveerd, was keurig opgediend en klaar 

om aan te vallen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere avond een drie gangen diner, bestaande uit een voorafje, maaltijd en toetje met als 

extra een zeer uitgebreid salade bufet. 

Voor mij was het een verkeerd hotel….  

 

 

 

 

Na het diner konden we vrij 

beschikken over koffie thee 

of andersins, en de avond 

werd in de gezellige lounge 

opgesiert met levende 

muziek…. 

 

HELP  !!!! 
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s’Morgens konden we 

ontbijten tot 10.00 uur 

waarna we ieder zijn 

eigen gang kon gaan. 

Marco had voor de 

liefhebbers een rondvaart 

geregeld op de 

Diemelsee. 

Ieder kreeg een 

toegangsbewijs 

en konden op 

eigen 

gelegenheid er 

naar toe… de boot pikte 

ons om 13.00 uur op. 

 

Het was een stralende dag en heerlijk vertoeven aan boord van dit schip… 

Het hoge water waar Duitsland, België en Nederland mee hebben geworsteld was hier in 

het Sauerland niets van te merken, doch de Diemelsee stond in mijn beleving bijna aan z’n 

taks. 

 

 

 

 

 

 

Voor de volgende dag stond er voor de liefhebber 

een bus reis gepland voor een rondrit door het 

Sauerland, met uiteraard wat 

bezienswaardigheden. 

 

Aangezien ik altijd achter het stuur zit 

in de auto en daardoor veel moet 

missen heb ik daar dankbaar gebruik 

van gemaakt. 
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We reden op enig moment aan de andere zijde van de Diemelsee waar de bus even stopte 

voor een kiekje…. 

Wat een gigantisch verschil van de eerdere foto….. 

 

Onze buschauffeur (waarvan ik de naam ben vergeten, ik noem 

hem dan maar Gert) deed dan ook zijn uiterste best om deze 

dag tot een succes te maken. 

Deze Duitser sprak wonder boven wonder dan ook zeer goed 

Duits, hoe kan het ook anders, en gaf veel informatie over de 

bezienswaardigheden en plaatsen die we bezochten of 

passeerden. 

 

Het Sauerland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een 

extreme droogte, veel van de Fauna was dan ook bruin gekleurd 

doordat de dennen dood zijn gegaan en dienen allen te worden 

gekapt…. 

 

Enkele plaatsen waar we zijn geweest waren o.a. Winterberg, Korbach, Brilon en 

Willingen… 

Uiteraard moesten we in Willingen even een kijkje nemen bij de SKI piste… 

 

 

 

Ook aan deze mooie bus tour komt een einde… 

 

Gert heeft ons keurig door het mooie Sauerland geloodst, veel informatie gegeven en 

uiteindelijk heeft dit gezorgd voor een onvergetelijke dag. 
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In de avond uren na ons diner werd er in de lounge een bingo gedraaid waarbij een ieder 

prijs had…. De sfeer was dan ook uitstekend waarna ieder in de late uurtjes met de ogen 

dicht en gestrekte kuitjes te kooi kon gaan  

Beseffend dat de dagen voorbij zijn gevlogen zijn we de laatste dag op eigen gelegenheid 

diverse steden gaan bezoeken…  

Opvallend was de vriendelijkheid in de vele “Geschäfte”, men was blij dat er weer 

winkelend publiek aanwezig kon zijn na de beroerde Covid 19 maanden. 

Wel nog overal in de winkels mondkapjes dragen, en mocht je dat zijn vergeten werd je er 

vriendelijk om verzocht. 
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De laatste avond in het hotel was een avond die we zelf konden invullen….. 

 

Ik heb al eerder aangegeven dat we enthousiast werden onthaald door Marco,…. Welnu ik 

kan u vertellen dat deze enthousiasme ook oversloeg op al zijn personeel en wij als gast 

dat als prettig hebben ervaren. 

Opvallend was dat deze sfeer dusdanig is opgepakt door alle gasten. Dat was dan ook 

goed te merken op de laatste avond want het werd beregezellig tot in de laatste uurtjes. 

 

Deze dagen waren wat mij betreft een uitje die voor herhaling vatbaar is en een aanrader 

voor ieder. Het concept wat dit hotel aanbied is schitterend, maar het moet dan ook nog 

worden uitgevoerd…  Welnu Marco ! 

Subliem !, en bedankt…. 

https://www.enjoyhotels.nl/arrangementen-schlosshotel-sophia 

 

Vanuit de redactie van “ten Anker” v.d. 

Arie Krijgsman 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Marines en visserij jagen 
samen op mijnen in Noordzee 
Arie Booy Den Helder   
De Mijnendienst van de marine gaat samen met buitenlandse mijnenbestrijders en de 
visserij de strijd aan met explosieven in de Noordzee. Operatie Sandy Coast 2021 start 
volgende maand. De Noordzeebodem ligt nog altijd bezaaid met vooral oude 
vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Vele duizenden explosieven, waaronder ook 
zeemijnen, leveren constant gevaar op voor visserij en scheepvaart. Voor vissers is het een 
nachtmerrie om een bom in de netten te krijgen. Zoals een aantal jaren geleden toen drie 
doden vielen bij de ontploffing van zo’n explosief aan dek. ,,Tijdens Sandy Coast 21 is het 
mogelijk dat vissersschepen worden benaderd om deel te nemen aan de oefening”, meldt 
een woordvoerder van de zeemacht. ,,Dat gebeurt op basis van ’no cost-no delay’ voor de 
visserij.” Dus het kost niets en er treedt geen vertraging op. Vissersschepen bij het 
oefengebied kunnen bij de vondst van een (oefen)mijn 
contact opnemen met de Kustwacht in Den Helder.  
In 2018 werd al eens een Sandy Coast oefening gehouden in 
de zuidelijke Noordzee. Dit keer is de zee boven de 
Waddeneilanden de plaats van handeling. Nederland is van 
23 augustus tot 10 september gastland voor de multinationale 
mijnenbestrijding. Naast Nederlandse en Belgische marine-eenheden, zullen meerdere 
andere naties deelnemen. Zo’n vijftien marineschepen en zeshonderd militairen zullen in 
die periode in de Nederlandse kustwateren ten noorden van de Waddeneilanden actief zijn. 
De laatste week van de oefening is de Eemshaven de oefenlocatie voor een 
havenbeschermingsoefening met duikeenheden en explosieven opruimers. Scheepvaart 
wordt verzocht 1.000 meter afstand te houden van mijnenbestrijdingsvaartuigen die aan het 
mijnenjagen zijn. Indien een echte mijn onschadelijk gemaakt moet worden, wordt de 
omringende scheepvaart gewaarschuwd. In dat geval dient een veiligheidsafstand 
gerespecteerd te worden van 1 mijl. Doel van de Sandy Coast 21 is het versterken van 
gereedheid, kennis en expertise op het gebied van mijnenbestrijden. ,,Het oefengebied in 
de Noordzee biedt een uitdagende omgeving voor de deelnemende eenheden”, stelt de 

https://www.enjoyhotels.nl/arrangementen-schlosshotel-sophia
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marine zegsman. ,,Ondiep water, sterke stroming, dynamische zeebodem, wisselende 
weersomstandigheden en dat alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes.”   
 

 

VERKEER Stadsdeel wacht ingrijpende reconstructie 

Aanpak havenverkeer kost tientallen miljoenen 
 
Twee nieuwe bruggen  en een flinke verbreding  van de weg langs het  Nieuwe Diep. Dat is 
minimaal  nodig om Texelverkeer  meer ruimte te  geven en aan de wensen  van 
havenbedrijf en marine  te voldoen.   
 
Arie Booy.  Den Helder  Het belooft een vele  tientallen miljoenen euro’s vergende  
reconstructie van dit deel van  Den Helder te worden. Er is al decennia  over gesproken, 
maar steeds  meer sporen lijken zich nu in deze  richting te ontwikkelen.  Verkeer voor alle 
havens van Den  Helder kan na de Burgemeester Visserbrug  van een nieuwe brug over  
het kanaal/Binnenhaven gebruik  maken. Om vervolgens via een verbrede  route langs Het 
Nieuwe Diep  en Visafslag naar de veerhaven van  TESO gaan; en viceversa. Het maakt  
de files die dagelijks door Den Helder  kruipen een stuk minder opvallend.  Verkeer dat van 
en naar de marinehaven  gaat, dient in de toekomst  een nog aan te leggen brug over Het  
Nieuwe Diep te nemen. Die oeververbinding  wordt iets ten noordoosten  van het dok van 
Teerenstra gedacht.   
 

 
Verkeer nadert over de 
N250 de havens.  
Bij de rode streep komt 
brug die over het kanaal 
voert, daar wordt de 
bestaande weg opgepakt 
die verbreed moet 
worden. De rode 
stippellijn geeft de brug 
naar de marinehaven aan, 
waar die precies zou 
moeten komen is niet 
duidelijk. Bij kruis is de 
Moormanbrug die 
verdwijnt.  
Langs de Viafslag wordt 
de veerhaven bereikt. 
ILLUSTRATIE 
MEDIAHUIS/EDUARD 
LEMMERS 

 
 
Moormanbrug weg   



 

9 
 

Port of Den Helder liet een interessante  illustratie van het toekomstige  havengebied 
maken. Het beeld  toont zaken die er bij moeten komen  zoals meer bedrijventerrein op  
Harssens, maar ook dingen die wel  weg kunnen: de Moormanbrug.  Het verdwijnen van 
die brug  zorgt ervoor dat de haven veel meer  kaderuimte voor zeeschepen krijgt.  Grote 
vaartuigen kunnen de Moormanbrug  immers niet passeren.  Hoewel de eigen Raad van 
Commissarissen  de in beeld gebrachte  toekomstvisie openbaarmaakte, wil  de 
havendirectie er nog geen commentaar  op geven: ,,We hopen kort  na de zomer nieuwe 
tekeningen van  het Maritiem Cluster te kunnen laten  zien”, zegt adjunct-directeur  Kees 
Turnhout van Port of Den Helder.  Het Maritiem Cluster is de samenwerking  tussen 
overheid, marine en  bedrijfsleven. Dat verband zal er  voor moeten zorgen dat de 
infrastructurele  ingrepen betaald worden.  Niet bekend is of en wanneer de  reconstructie 
ter hand zal worden  genomen. Port of Den Helder hoopt  in 2024 uitbreiding van 
kaderuimte  te realiseren ten oosten van de  Moormanbrug. Maar kenners van  het politiek-
bestuurlijke proces verwachten  dat er nog heel wat water  door het Marsdiep zal vloeien 
alvorens  de plannen uitgevoerd zijn.  Het einde van dit decennium wordt  als stip aan de 
horizon genoemd.   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

De vaartocht met de Mahu wordt uitgesteld. 
Gistermiddag ontving ik het volgende bericht: 
 
Vanmorgen is het besluit genomen om gezien het aantal 
besmettingen en de ontwikkeling met Covid op dit moment 
de reis te verschuiven naar een later tijdstip.  
Helaas is het lastig om een veilige plek voor iedereen aan 

boord te garanderen. De organisatie in Breskens heeft dit besluit genomen en is het voor 
ons niet praktisch en financieel haalbaar om paar dagen naar Vlissingen te komen. 
Op een later moment hopen we dit alsnog in te vullen. 
Wat betekent het nu voor ons, AVOM- en COM-Zeeland?  
Vooral dat we het jammer vinden, want we hadden ons hierop verheugd. De boot was 
helemaal volgeboekt en we stonden op het punt een tweede afvaart te boeken. Ik ga nu 
iedereen die heeft ingeschreven persoonlijk benaderen of jullie de inschrijving willen laten 
staan of je geld terug wilt. Dus heb je ingeschreven, dan ga je een telefoontje van mij 
krijgen. 
Rob    
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Hello Arie, 
 
I found your website today.  Thank you so much for the 
information on the Bloys Van Treslong and it's history 
of service!   
 
I am looking for an old friend who was part of the crew 
of the Bloys in 1985-1986. He might have been 
assigned to that ship before 1985 and after 1986. His 
name is Gertjan May. During that time, he lived in Den 
Helder on Kanaalweg,  Any information is 
appreciated.  You may reply to 
robinm2909@gmail.com  
 
bedankt, 

Robin   robinm2909@gmail.com 
 

Vrij vertaald….. 

Vandaag kwam ik jou website tegen. Hartelijk dank voor de informatie over de geschiedenis 
en diensttijd van de Bloys van Treslong.  

Ik ben op zoek naar een oude vriend die in 1985-1986 deel uitmaakte van de bemanning 
van de Bloys. Mogelijk is hij voor 1985 en na 1986 aan dat schip toegewezen. Zijn naam is 
Gertjan May. Gedurende die tijd woonde hij in Den Helder aan de Kanaalweg,  

Alle informatie wordt op prijs gesteld.  

Robin 

 

 

Om deze keer maar direct in huis 
te vallen met de postbus! 

Net terug van een paar daagjes vertoeven bij onze 
Oosterburen is er op de redactie dit keer 
daadwerkelijk de postduif aangevlogen en 
onderstaande brief in de postbox gedeponeerd. 

 

mailto:robinm2909@gmail.com
mailto:robinm2909@gmail.com
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Reacties op ten Anker en /of het Publicatiebord kunt u inzenden op             
tenanker@kpnmail.nl 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Lennard Maas gaat sky high met Zalig Zeeland en laat daarmee de 

provincie dagelijks schitteren 

BRUINISSE - Hij woonde kris-kras door Nederland én nog in Engeland, België en 

Spanje ook. Een ras-Zeeuw kun je Lennard Maas uit Bruinisse niet noemen. Toch 

staat er een kolossale collectie Zeeuwse boeken in zijn kast. En laat Maas, met zijn 

website Zalig Zeeland, de provincie dagelijks schitteren.  

Hij stopt op een dag met gemak tien uur in die website Zalig Zeeland. Crost door de 
provincie, camera's op de achterbank. Duikt in boeken en knoopt contacten aan met het 
archief. Mét succes. De Zeeuwse site, die hij in augustus 2016 leven inblies, trok het eerste 
jaar al direct 15.000 (,,Mijn doel was 10.000") bezoekers. Eind 2020 ging hij moeiteloos 
over de 320.000 individuele bezoekers heen.  

Een absolute afkeer van geraniums 
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Maas (75) voer jaren in een onderzeeër, werkte als illustrator, zat in de reclame en 
marketing en werkte als juridisch 
adviseur. Hij is een veelzijdig type 
met een absolute afkeer van 
geraniums, merkte hij toen hij 
door ziekte een paar maanden 
lang op bed moest liggen.  

Met zijn vrouw Manuela had de 
Bruënaar destijds een huisje in 
Frankrijk. Hij begon er 
een site met informatie over 
Normandië, om Nederlanders te 
bedienen die de weg kwijt raakten 
in de wirwar van websites. ,,Ik 
vond dat ontzettend leuk om te 
doen en de website werd goed 
bezocht.  

Nog altijd krijg ik reacties, al is de site al 
drie jaar niet meer vernieuwd.”  

Heen en weer karren naar Frankrijk was geen optie 

Een jaar of zes geleden kwamen de twee in Zeeland terecht. Ze kwamen hier al twee keer 
per jaar, maar besloten er ook te gaan wonen toen heen en weer karren vanuit hun 
toenmalige woonplaats Eindhoven naar Frankrijk door de gezondheid geen optie meer 
was.  

Opnieuw verbaasde Maas zich over het gebrek aan een allesomvattende, informatieve én 
aantrekkelijke website voor héél Zeeland of zelfs maar voor héél Schouwen-Duiveland. 
,,Elke dorpsraad, elke voetbalvereniging en noem maar op heeft z'n eigen website. En die 
van de gemeente is ook nog eens ongelooflijk saai. Dus ben ik aan de slag gegaan.” 

Ik ben verliefd op deze provincie 

Het is de enige frustratie die Maas heeft. Dat, ondanks mooie woorden van onder meer de 
gemeente, niemand bij zijn idee voor Zalig Zeeland is aangehaakt. ,,Er wordt hartstikke 
veel geld gestoken in promotie en eilandmarketing. Maar zoiets als dit laten ze gewoon 
liggen.”  

Dat weerhoudt hem er niet van Zalig Zeeland steeds verder uit te breiden. Omdat hij 
‘hartstikke lekker bezig is’ én omdat Zeeland dat in zijn ogen verdient. Maas geniet van de 
ontzettend rijke historie en rijke architectonische geschiedenis. ,,Maar het is ook de vrijheid, 
de frisse lucht, het landschap en het water. Ik ben gewoon verliefd op deze provincie.” 

Zie: http://zalig-zeeland.com 

Lenard Maas, beter bekend uit de marine tijd als Pim… 

v.l.n.r. Arie Krijgsman, Pim Maas en de Sepatu  
. 

https://ma-deuxieme-vie.com/
http://zalig-zeeland.com/
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 35 jaar AVOM /   1986-2021 

 

Geacht AVOM Lid, 
 
Zoals reeds in VastWerken staat vermeld zal op 8 oktober a.s. een landelijke 
contactdag worden gehouden in de Dukdalf op de oude Rijkswerf te Den Helder. 
De Dukdalf is vanaf het station in 15 minuten lopend te bereiken. 
Op het terrein voor de Dukdalf is voldoende gratis parkeergelegenheid. 
De dag zal in het teken staan van het 35 jarig bestaan van de AVOM. 
Daarom is voor AVOM-leden de deelname Gratis. 
Kom naar Den Helder, daar kunt u uw oude maten weer ontmoeten en genieten van 
een feestelijke dag, er wordt u een Indische maaltijd en vier consumptiepenningen 
aangeboden. 
Voor uw partner of begeleider wordt een bijdrage van slechts € 5 gevraagd, dat 
bedrag kunt u overmaken op de  evenementen rekening NL 96 ABNA 0549 4607 64 
U ben welkom vanaf 10.00 uur 
Om 16.30 uur nemen wij weer afscheid van u. 

  

 Shantykoor  “Het Stokerskoor” 

 
De  dag zal muzikaal worden omlijst door 
het Shantykoor "Het Stokerskoor" en ……. 

 
de Steelband “The Steelmasters” . 
 
Laat deze feestelijke dag niet aan u 
voorbijgaan. 
Indien u zich nog niet heeft aangemeld 
doe het dan nu en stuur een e-mail 
naar secretaris@avom.nl 
 
Tot 8 oktober. 
 

mailto:secretaris@avom.nl
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A.s. vrijdag in “ ten Anker “ 
 

 
 
 
 

Toen wij uit Rotterdam vertrokken 
 
Door het oog van de naald 
 
De Rots van Gibraltar 
 
Theo uit Lonneker vocht als duiker in Nieuw-Guinea 
 
Een Koning zeeman 
 
Persoonlijke oorlogsverhalen “de koepel” 
 
Modelbouwhobby aan boord van een marineschip 
 
Gibraltar ruim 300 jaar Brits 

 
Gevoelens van Bart Nijeburght 
 
Opgerakeld verleden maakte veel los.. 

 
Torpedo-Inschietbedrijf 
 
De defensie van de Nederlandse Antillen 1969 
 
Zr.Ms. Wassenaar 

 
de “Doorman” 
 
Wijzigingen voorbehouden…. 
 

Als afsluiting nog een filmpje binnen gekregen die past in de tijd ! 

https://www.youtube.com/watch?v=4VKn1VoBqHk 

zet het geluid aan…. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VKn1VoBqHk
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