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Hr.Ms. pantserschip Koningin Regentes, 1902-1919.
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Beste Lange Jaap,
Nu ook jij de geneugten van het
ouder worden gaat bemerken, jou
lichaam scheuren gaan vertonen, wil
ik je graag bedanken voor de grote
service, die wij allen gedurende vele
lange jaren van jou hebben mogen
ontvangen…..

•
•

•
•
•

Vooral als wij weer terug kwamen van weggeweest en in de richting van ons vertrouwde
Nieuwediep voeren.
Bedankt voor het zwijgen bij het naar zee gaan, als wij de Uiterton passeerden en onze
trouwringen opborgen zodat deze niet teloor konden gaan en we deze op de thuisreis
weer te voorschijn haalden.
De foto’s van onze geliefden in onze kast plaats maakte voor een mooie Pin-up…
Bedankt dat je gedurende enkele seconden 4 maal een oogje dichtkneep, dit zullen we
nooit vergeten.
Na een langere periode verdween je achter de horizon en op de thuisreis verscheen je
weer ten tonele wat ons deed opfleuren, kriebels veroorzaakten en ons de moeilijke uren
weer deed vergeten.

Nu jouw lichaam is opgeraakt, hoop ik dat er nog knappe koppen bestaan die je weten op te
kalefateren opdat iedere zeeman nog jaar en dag over de einder kan turen op zoek naar jouw
onaflatende blik.
Dus Jaap, blijf nog lang jouw werk doen…
Arie Krijgsman, redactie “ten Anker”

Deze stickers zijn uitermate geschikt voor op de auto, c.q. caravan…. Voor iedere abonnee
thans uit voorraad leverbaar voor € 2,50 p/stuk
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Bestellen kunt u via E-mail bij uw redactie, vermeld uw personalia , adres gegevens en uw
telefoonnummer….
……………………………………………………………………………………………………………

Olof van Joolen
Den Helder  Nederland doet acht marineschepen in de uitverkoop. De twee fregatten en zes
mijnenjagers gaan naar Griekenland. Dit is althans het uitgangspunt van een intentieverklaring
die het hoofd van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) Arie Jan de Waard afgelopen week
tekende. Het ministerie van Defensie gaf geen ruchtbaarheid aan de deal die naar buiten kwam
via Griekse defensiemedia en door een woordvoerder van de DMO wordt bevestigd.
De intentieverklaring
heeft betrekking op de
fregatten Zr. Ms. Van
Speijk en Zr. Ms. Van
Amstel, beide
behorend tot de
zogeheten Karel
Doorman- of M-klasse.
Dit zijn de werkpaarden
van de militaire vloot.
Volgens Griekse media
zouden de schepen,
die sinds de vroege
jaren negentig van de
vorige eeuw in de vaart
zijn, tachtig miljoen
euro per stuk
opbrengen. Daarnaast
willen de Grieken zes
mijnenjagers van de
Alkmaar-klasse
overnemen. Het is niet
duidelijk wanneer de
schepen precies
richting Zuid-Europa
gaan. Volgens een
zegsman van de DMO
zal dit gebeuren
wanneer de M-fregatten niet meer nodig zijn omdat hun opvolgers worden afgeleverd. Het
tijdschema hiervoor – en daarmee de planning voor het afstoten van de huidige fregatten – is
nog onduidelijk.
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België
Nederland laat samen met België vier nieuwe fregatten bouwen. Voor elk land twee. Die order
is gegund aan de hofleverancier van de Koninklijke Marine Damen Shipyards uit Gorinchem. De
Belgen meldden dit vijf jaar geleden, maar van Nederlandse zijde bleef het overwegend stil. Het
officiële contract met Damen is nog niet getekend en het is niet bekend wanneer dit gaat
gebeuren. De nieuwe fregatten zijn een van de jaren vertraagde materieelprojecten van
Defensie. Volgens de oorspronkelijke planning hadden ze in 2020 al in het water van de
marinehaven in Den Helder moeten liggen, maar omdat het vorige kabinet Rutte de knip er niet
voor wilde trekken, werd het project op de lange baan geschoven. Volgens het
Projectenoverzicht dat het ministerie van Defensie elk jaar met Prinsjesdag publiceert zouden
de nieuwe schepen er nu in 2028 en 2029 moeten zijn. De Van Speijk en de Van Amstel zijn de
laatste M-fregatten die ons land nog over heeft van de oorspronkelijk gebouwde acht. Alleen de
Van Amstel is momenteel operationeel. Het zusterschip ligt sinds de zomer vanwege het
nijpende personeelstekort bij de marine in Den Helder langs de kant. De andere M-fregatten zijn
afgelopen jaren al verkocht aan België, Chili en Portugal. De schepen sneuvelden in de
bezuinigingen en werden deels vervangen door kleinere en goedkopere zeegaande
patrouilleschepen. Schepen waarvan de marineleiding afgelopen jaren concludeerde dat ze
eigenlijk geen volwaardig alternatief voor een fregat zijn. De vervanging van de
mijnenbestrijdingsvaartuigen is al een stap verder. Ook dit project doet Nederland samen met
de Belgen. Effectief zijn de marines van de twee landen één. De Belgen hebben de leiding over
de vervanging van dit type schepen.
…………………………………………………………………………………………………………..

Te koop twee nauwelijks gedragen stropdassen van de AVOM voor slechts € 10,00 incl,
verzendkosten
Verkoop via de redactie, stuur dan even een mailtje naar uw redactie….
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bak 325 (baksmeester korporaal Spitters) tijdens de ouderdag in 1954.
Bovenstaande foto is de laatste toevoeging bij de EMV foto’s MOKH…. Heeft u er nog een thuis
liggen ? stuur deze dan naar de redactie !
http://www.debakstafel.nl
……………………………………………………………………………………………………
Den Helder  Defensie wil niet alleen
een deel van de snelle- bootvloot
vervangen, maar beschouwt dit plan
als onderdeel van vernieuwing van de
landingsvaartuigen voor mariniers.
Voor die operatie wordt tien tot vijftien
jaar uitgetrokken In een Kamerbrief
over vervanging van dertien Friscboten en aanpassingen aan de overige
vaartuigen, stelt minister Kamp:
’Defensie is voornemens in de
komende tien tot vijftien jaar het
huidige materieel voor amfibische
landingen te vervangen. Daarbij gaat
het om het lichte landingsvaartuig
Frisc; het middelzwaar
landingsvaartuig en het zwaar
landingsvaartuig’. De aanschaf van dertien boten die de Frisc moet vervangen, staat echter
vooraan in de rij. Het Korps Mariniers wil snelle onderscheppers (interceptor) met bewapening
die zo op een kust kunnen landen. Diverse fabrikanten hebben geschikte snelle boten in de
aanbieding, stelt een onafhankelijk defensie- analist. ,,Als ik het zo lees dan wil defensie geen
volledig nieuw vaartuig laten ontwikkelen maar een bestaand vaartuig aanpassen aan haar
eisen”, zegt hij. De Scandinavische combatboat 90 of Storebro 90e kan naar zijn mening dan
een serieuze optie voor Nederland zijn. Dichter bij huis zit Damen Shipyards. In Den Helder
bestaat expertise met landingsvaartuigen en afgelopen jaar werd nog een nieuw type vaartuig
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afgeleverd voor de hydrografie in ondiep water. Damen bouwt daarnaast aan een lijn van uiterst
snelle interceptors zoals de 1102 die met 55 knopen per uur over de golven scheert. ,,Voor
zover ik weet is er door defensie nog geen specifieke uitvraag gedaan”, reageert woordvoerder
Robin Middel van Damen op de vraag of de scheepsbouwer in de markt is voor de order. ,,Maar
zodra die komt gaan we het natuurlijk serieus bekijken.” Middel wijst er op dat eerst bekend
moet worden wat de eisen zijn die aan boot en uitrusting gesteld gaan worden: ,,We hebben
diverse snelle boten, maar het hangt echt af van waar defensie naar op zoek is.” Duidelijk is dat
de nieuwe onderscheppers een stuk zwaarder en beter bewapend worden dan de huidige Frisc.
Defensie wil boten waar je zo van op het land kan stappen. Bewindsman Kamp: ’Door de
relatief grote Vvormige kiel is de huidige boot minder geschikt voor het landen op een strand.
Hij is niet ideaal voor het snel in- en uitstappen van de meegenomen militairen terwijl de hoge
boeg ook eerder wordt waargenomen door een tegenstander.’ De dertien nieuwe vaartuigen
moeten geschikt zijn voor het opereren in zware omstandigheden zoals ruwe zee. Ze zijn
bestemd voor de wereldwijd inzetbare speciale eenheden van het Korps Mariniers.
…………………………………………………………………………………………………………
De Marinekalender 2022 is nog te koop Prijs inclusief versturen is 13 euro.
Van de winst worden goede doelen ondersteund (500 euro uitkering per doel)
OF stuur een email naar marinekalender@gmail.com
Dit jaar

TRAKA OZD: Vitrinekast voor het model van de O19
Fort Pannerden: Schilderij Hr.Ms. Braga en Fort in gevecht met de Duitsers mei
1940
En als ik het redt de Hoogveen van de V.V.K.M. te Den Helder

6

Van onze reizende
filmoperator….
Voor deze week is door de filmoperator
KM de keuze gevallen op de

Mijnendienst….
https://youtu.be/C0wk39upnzc

……………………………………………………………………………………………………………..
Hallo Arie en L.S.,
N.a.v. je stukje over "man overboord "tijdens BOZ Hr Ms Poolster en Hr Ms
Van Speijk. Dit werd vaak geoefend met een "emergency breakaway ".
Ik maakte deze foto's vanaf de Poolster in 1973-74, toen ging het allemaal
prima. Maar zelfs met een kalme zee werd het water tussen de twee schepen
hoog opgestuwd. De Leander fregatten waren gebouwd om te kunnen
stampen en je ziet het hoogteverschil op de bak. Soms kwam de voorsteven
tot aan de sonardome boven water.
De matrozen werkten onverstoorbaar en geconcentreerd terwijl ze zo'n meter of 5-6 omhoog en
omlaag gingen. Altijd was het weer een indrukwekkende operatie.
Groet, Cor van Dongen
7

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

Ahoy Arie,
Zoals je in de bijlage kunt zien heb ik het “schone lied” Nieuwediep ditmaal
speciaal uitgetypt. Die ~ golfjes zijn voor ons Baksmatenkoor bestemd om de
gezongen tekst iets langer aan te houden.
Groetjes en….doorgaan met ademen!
Wim Degen

Nieuwediep

Refrein
Nieuwedie~p, o stad van mijne dromen,
voor ons het doe~l van menig lange rei~s.
Nieuwediep, we houden je in ere,
Nieuwedie~p , het zeemans paradij~s.
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Op bijna, drieënvijftig graden noorderbreedte,
verloren i~n de eenzaamheid.
Boven de lij~n, die onze kleine aardbol,
in bijna twee~ gelijke delen snij~dt .
Waar de woeste bruisende Noordzee,
samen vloeit met het Noordhollandskanaa~l.
Op dat ple~kje, ontspruit aan wilde baren,
daar ligt de sta~d, be~ke~nd bij~al~le~maal~
Refrein
In Nieuwediep begint ons zeemansle~ven,
je eerste stappen zet je da~ar.
Je leert er ver~der dat er nog verschil is,
tussen de Bra~bant en de Kortenae~r.
In Nieuwediep verdienen wij onze strepen,
je leert er wa~t je wel, en niet mag doe~n.
In Nieuwedie~p daar krijg je grijze haren,
in Nieuwedie~p daar gaan we met pensioen.
Refrein
……………………………………………………………………………..

Marinebond hekelt moment van verkoop M-fregatten
Arie Booy

Den Helder 
Marinebond KVMO levert pittige kritiek op het voornemen van Defensie om de twee M-fregatten
te verkopen aan Griekenland nog voor er een vervanger in de Helderse haven ligt.
,,Onbegrijpelijk”, stelt voorzitter Rob Pulles. De vereniging van marineofficieren is de luis in de
pels als het om besluiten van de krijgsmacht gaat die verkeerd kunnen uitpakken voor de
zeemacht. In zijn column voor het Marineblad meldt overste Pulles over de verkoop van de
laatste twee Nederlandse multipurposefregatten aan Griekenland: ’Op de foto is te zien hoe een
stralende directeur DMO zijn handtekening zet onder de overeenkomst met de Grieken.
Onbegrijpelijk. Nog even afgezien van het feit dat je je oude schoenen niet moet verkopen
voordat je nieuwe hebt, is het plaatje dat nu geschetst wordt er een dat we blij zijn dat we
operationele capaciteiten, die we nu keihard nodig hebben, kunnen verkopen’. Dat de Grieken
in de markt waren voor de schepen kwam eerder naar buiten, maar in de begrotingsplannen
voor komend jaar stond een strofe over M-fregatten die al vanaf 2025 niet meer nodig zouden
zijn. En dat terwijl de eerste van de vervangende fregatten op z’n vroegst vanaf 2028 in Den
Helder zal arriveren.
De Van Speyk is al aan de kant gelegd. Treft datzelfde lot nu de Van Amstel omdat de Grieken
er behoefte aan hebben en de beurs trekken? De KVMO is er niet gerust op. Datzelfde geldt
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voor de vervanging van de onderzeeboten die op de lange baan is geschoven door minister
Henk Kamp. Voorzitter Pulles begrijpt er niets van. Hij stelt: ’Er moet nóg meer onderzocht
worden, nóg meer rapporten geschreven worden en nóg meer commissies worden benoemd.
Daardoor duurt het nóg langer voordat de nieuwe boten in de vaart komen. Hak nou eens een
knoop door, er zal altijd wat op of aan te merken zijn op een besluit’. Het is een geluid dat ook in
de maritieme industrie te horen is. Gezien de lange ontwikkel- en bouwtijd die met
onderzeeboten gemoeid is, lijkt de kans op een eerste nieuwe boot in dit decennium al
verkeken. Dat kan waarschijnlijk betekenen dat er weer een modernisering van de boten vereist
is. Het levert veel werk voor de marinewerf op, maar ook hoge kosten die opgebracht moeten
worden uit het budget van defensie.
…………………………………………………………………………………………………………..

10

Freya trekt zich niks aan van personeel
Arie Booy
Den Helder 
Het is weer wat drukker geworden met personeel dat in en uit onderzeeboot Dolfijn stapt,
maar de op het achterdek verblijvende walrus Freya trekt zich er niets van aan. Dat meldt
Leen Klein van de Onderzeedienst. Bij een paar foto’s van het zeezoogdier schrijft de
marineman: ’Ondanks dat de bemanning weer aan boord zit, heeft onze vriendin toch
besloten om weer een tukkie te doen op het achterdek van Zr.Ms. Dolfijn.
Geloof dat we nu vaste verkering hebben.’
De vrouwelijk walrus is inderdaad
al lang in de marinehaven en
omgeving te vinden. Ruim twee
weken geleden streek het dier in
dit deel van het land neer. In de
weken ervoor was de walrus
gespot op Waddeneilanden en
bij Harlingen. Op de foto’s van
Klein zijn de verwondingen aan
de voorflappen te zien waar
reeds in Harlingen sprake van
was. Het lijkt alsof die wonden
aan het helen zijn.

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

Hr.Ms. Zeven Provinciën…. Zet in uw agenda …
5 december 2021 wordt een extra-editie uitgegeven in onze webmagazine van ten Anker.
Dit verslag behelst c.a. 125 pagina’s in PDF.
De redactie….
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Geachte heer Krijgsman,
Wij ontvingen onderstaand bericht voor u.
Met vriendelijke groet,
Sandra Vink
Management Assistent
Hoofdredactie
E redactiesecretariaat@mediahuis.nl
Geachte redactie, gaarne neem ik contact op met Arie Krijgsman voor overleg betreffende
zijn initiatief tav de vuurtoren “Lange Jaap”.
Dank voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,
Sven Ploem sven.ploem@gmail.com
Bovenstaand berichtje kwam via de krant in mijn postbus…..
Hierop heb ik contact opgenomen met Sven Ploem die het onderstaande berichtje
toezond….
Dank voor uw alerte reactie.
Ik bewonder uw initiatief !
Wonende in Soest, vlak bij Zeist,
kan ik geen praktische steun bieden.
Maar ik denk dat het u, met name
uit marine kringen, niet aan hulp zal
ontbreken.
Veel succes !
(bestaat er een mogelijkheid om de
herstel vorderingen te volgen op
Internet ?)
Met vriendelijke groet,
Sven Ploem

Foto: Arie Krijgsman

Sven ik heb het vermoeden dat de verslaggevers van het
Mediahuis er wel boven op zitten en daar een stuk over zullen
schrijven zodra er weer nieuws is te vermelden.

Dit brengt de redactie weer toto de kern van onze actie….
Velen hebben een gevolg gegeven aan het verzoek een kaartje te kopen en deze op te sturen
12

naar de Rijkswaterstaat ter ondersteuning onze Lange Jaap te redden van een eventuele
ondergang, maar er zijn ook nog lezers die hier nog niet aan toe zijn gekomen door welke
omstandigheid dan ook.
Ik wil diegene die nog géén kaart hebben gestuurd nogmaals verzoeken deze actie te doen
slagen. Koop bij de Supermarkt een kaart uit de grote ansichtkaarten bak (een rouwkaart) met
als tekst….

“Laat het zo ver niet komen en geef onze Lange Jaap een extra BOOST “
Zet als afzender “lezer van ten Anker” en dan uw personalia en adres gegevens.
Stuur de kaart naar
Ministerie van Infrastructuur en Waterschap
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Ha Arie,
Dank voor het publiceren van mijn ‘folder’
Ahoy…..alle-hens aan dek!!
Ik hoop dat de lezers het op zijn waarde weten te
waarderen.
Alleen jammer dat het Linkedin-adres niet goed is
overgekomen.
Dat moet zijn:
http://www.linkedin.com/in/tonvanschoonhoven
(voor de twee c’s in dit adres is abusievelijk een o vermeld)
Zit een rectificatie er nog in?
Dank en groet,
Ton van Schoonhoven
ajm@infogrotezeilvaart.nl
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Den Helder  Volgens
de Britse krant Daily
News is walrus Freya
nu echt wereldnieuws.
De Daily Mail ruimt een
groot artikel met tien
foto’s en een filmpje in
over de avonturen van
de walrus in de
Helderse marinehaven.
De rubriek waarin het
stuk staat heet: World
News. Zo op het oog is
het Britse artikel een
compilatie van stukken
uit de Helderse
Courant en Facebook
berichten van de
Onderzeedienst over
de walrus, die nu al
anderhalve week op
het achterdek van de
Dolfijn bivakkeert. De
eerdere verblijven op
de strekdam van de
haven en in andere
delen van het
Waddengebied
ontbreken namelijk in
de verslaggeving.
Onderzeeboot
De aandacht van de Daily Mail is vooral getrokken door de plek die Freya gekozen heeft als
slaap- en luierplaats: een Walrusklasse onderzeeboot midden in de marinehaven. Er figureren
ook bekende marinegezichten in het Britse artikel. Zo maakte hoofd geestelijke verzorging Fred
Omvlee deze week een selfie met de walrus op de achtergrond. Vervolgens werd hij donderdag
geconfronteerd met het feit dat zijn foto nu levensgroot op de website
van de Daily Mail te vinden is. Op Twitter stelt Omvlee: ’Haha, met
walrus Freya in de Daily Mail’. Freya heeft een vaste plek gevonden
onder de vlaggenmast. Zoals traditie is bij de Koninklijke Marine wordt
de vlag ’s ochtends gehesen en voor het donker is weer gestreken. Ook die activiteit kan de
walrus niet deren. In de loop van de dag foerageert het dier in de marinehaven en op zee.
Freya moet tussen de vijf en tien procent van haar lichaamsgewicht per dag eten. Het gaat dan
om tientallen kilo’s aan schelpdieren.
Walrus Wally
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Jack Newman maakt in zijn stuk een vergelijking met walrus Wally, die in de wateren van het
Verenigd Koninkrijk actief is. Wally heeft ook een voorkeur voor boten, maar zoekt dan kleine
scheepjes uit die bijkans kantelen onder het gewicht van het mannetjesdier. Dat ook Freya er
mag zijn is de Britse krant niet ontgaan: ’My, you’re a big boy!’ grapt de redacteur in de kop om
er aan toe te voegen dat een vrouwelijke walrus aan het knuffelen is met een Walrusklasse
submarine.
………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………

Bonaire krijgt op dek
een replica van
kanon
Arie Booy
Den Helder  De Bonaire is
een blikvanger in dok 1, maar
je zou niet gauw zeggen dat
het een oorlogsschip is. Er
staat immers geen enkel
wapen op. Dat gaat deze
maand veranderen, dan wordt
een replica van het
belangrijkste kanon in gebruik
genomen. Het gaat om een
nagemaakt Krupp 15 cm A 1
kanon. Het oorspronkelijke wapen is nooit teruggevonden door de stichting die de Bonaire laat
restaureren. Vanaf 26 november staat het kanon op het voordek. De replica wordt onthuld
door mevrouw C. Kousbroek. Haar overleden man heeft zich zeer ingezet voor de Bonaire.
Metaalrestaurateur
„Na 120 jaar zal er weer een kanon op de Bonaire staan”, zegt Willem Geijtenbeek van de
stichting. De replica zal moeilijk te onderscheiden zijn van het origineel, meent hij. „We zijn in
contact gekomen met Wout Hammer, een metaalrestaurateur uit Kampen met veel kennis van
oud geschut. Hij heeft heel nauwkeurig aan de hand van de originele oude tekeningen en met
veel liefde een schitterende replica gemaakt. Je zou bijna wensen dat het kanon ook weer
kon schieten, maar dat is uitdrukkelijk niet het geval. De constructie is zodanig dat schieten
nooit zal kunnen. Wij hebben daarvoor een verklaring laten opstellen van een wapenexpert.
De regels zijn streng in Nederland en terecht.”
Ware gezicht
Geijtenbeek verwacht dat met het
grote kanon op het dek de Bonaire
weer zijn ware gezicht zal laten zien.
Een oorlogsschip uit de 19e eeuw; het
laatste zeilende oorlogsschip van de
Koninklijke Marine. Behalve dit
grootste kanon waren er destijds nog
drie van een iets kleiner kaliber aan
boord. Plus daarnaast nog wat kleiner
geschut waardoor de Bonaire een
volwaardig oorlogsschip was.
Geijtenbeek: „Zodra de financiën dat
toelaten zullen die kanons er ook
weer komen.”
Gevaarte
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Wat vooral zal opvallen aan het kanon zijn de afmetingen. „Het is een groot gevaarte wat daar
op het voordek van de Bonaire stond. In het echt was hij bijna 6000 kg zwaar. Om die reden
stond het kanon, indien niet gebruikt, midscheeps om de stabiliteit van het schip niet nadelig
te beïnvloeden. Om te kunnen schieten werd hij dan via een railsysteem en met veel
handkracht naar een zijde versleept.” Voorzitter Ben Mooiman van de stichting liet eerder al
weten dat het gewicht van het wapen van invloed moet zijn geweest op de vaareigenschappen
als het aan bak- of stuurboord stond. De projectielen wogen 42 kg en moesten met handkracht
van onder uit het schip gehaald worden. „Dat zal op een beweeglijk
schip in zee een hele klus zijn geweest”, denkt Geijtenbeek.
Modern
Modern aan het wapen was dat voor het eerst de munitie van
achteren in de loop kon worden gebracht (achterlader) in plaats
van wat tot dan toe gebruikelijk was voorin de loop. Krupp maakte
veel verschillende versies van het kanon dat vooral voor artillerie op
het land werd ingezet. Het vervaardigen van de replica was een
kostbare zaak. „Het zou niet mogelijk zijn geweest zonder een
subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Verkregen door
inspanningen van wijlen Hans Kousbroek, onze penningmeester
die helaas vorig jaar is overleden”, besluit het bestuurslid.
……………………………………………………………………………………………………………….
Hallo Arie.
In je Maleise taal vergeet je het woord : Tua = Oud..
Je levert weer Manjefiek werk af.
Groetjes.
Paul.van Geldere.
……………………………………………………………………………………………………………….

Arie,
Je verbaast met iedere keer weer met de inhoud van "ten Anker"
Prettige weekend.
Groet Cor Janssen
……………………………………………………………………………………………………………….
L.S.
Lees net ten anker nr. 44.
Met een item over de zeehaven van de stad Groningen,
Waar ik in de zestiger jaren van de vorige eeuw studeerde.
En toen bijgaande foto maakte.
Van 2 mijnenvegers, die in de stad Groningen op bezoek zijn.(zie foto hieronder)
Met op de achtergrond het gebouw van van Gend en Loos.
Jaar van de foto weet ik niet meer.
Groeten,
Jan Benink.
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Jan het betrof een bezoek uit Engeland… HMS Pollington M 1163 wie haar zuster was is mij
niet bekend.
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Arie ,dit is weer genieten , mooi iets te lezen over de loosdrecht tijd.
Ergens las ik iets over flessenpost , heb je daar een gaatje voor ?
Leuk en waar gebeurd ,heb op weg naar de west 1961 ook zoiets gedaan echt leuk
verhaal met nooit verwachtte afloop .
Vr.groet,
Gerrit Marcus

Gerrit de postbus staat altijd wijd open voor post uit de lezersgroep, dus laat maar
komen….
Arie
…………………………………………………………………………………………….

Niet gelachen , niet geleefd…..
BLIND GELUK
De reis was geboekt als een rechtstreekse vlucht naar het Portugese Faro, echter, tijdens de
vlucht bleek dat wij een tussenlanding zouden maken in Porto, hetgeen wel vaker door TAP –de
Portugese luchtvaart maatschappij – wordt gedaan.
De bemanning gaf door dat het oponthoud circa 60 minuten zou bedragen. De passagiers konden
hun benen strekken en een drankje nemen in de ‘domestic flights room’. Iedereen ging het
vliegtuig uit, maar er was één passagier die bleef zitten. Een medepassagier meldde de
bemanning dat er een blinde dame aan boord was met haar geleidehond. De hond lag gedurende
de vlucht rustig te slapen onder haar stoel.
De captain vroeg de dame – een regelmatige passagier van de
maatschappij- of zij misschien even de benen wilde strekken.
Zij had daar, voor zo’n korte tijd geen behoefte aan. Maar zij
vroeg wel of hij misschien de hond even wilde uitlaten. Dat
vond hij geen probleem, het was tenslotte een vaste klant.
Zo zagen een paar minuten later de passagiers de captain met
de blindengeleidehond over het platform wandelen.
De captain droeg, zoals vele piloten, een zonnebril – boven de
wolken schijnt immers altijd de zon.
De passagiers waren stom verbaasd dat ze met een blinde
captain zo ver gekomen waren. Het schijnt dat een aantal
passagiers niet verder wilden vliegen naar Faro.
Blind geluk natuurlijk. Het leven is vaak niet wat het lijkt.
……………………………………………………………………………………………………………..

Donatie !
Er is door de redactie een donatie ontvangen van een anonieme
abonnee. Deze blijk van waardering wordt door mij erg op prijs
gesteld en wil langs deze weg deze anonymus bedanken.
Heeft u soms ook de behoefte bij te dragen in de kosten van onze
webmagazine ? NL98 INGB 0002 4713 68 t.n.v. A.C. Krijgsman
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…………………………………………………………………………………
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Fijne dagen en tot vrijdag in “ten Anker” met
weer veel leesvoer….
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