Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het
heden en verleden.
“ Redactie ten Anker “
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl

“ten Anker”
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.

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.

Regio en boeken

nieuws ….

Friesland-klasse
onderzeebootjagers
Exclusieve in beperkte oplagen uitgegeven hand
gesigneerde limited edition art print op formaat 50 x
70 cm. Uit de selectie olieverfschilderijen van
Maarten Platje

€ 120,00 (incl.21% BTW)
Informatie: www.maartenplatje.com
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Den Helder * Nederland heeft het commando overgenomen van de Standing NATO Minde
Countermeasures Group 1.
Dat betekent dat de Koninklijke Marine de komende zes maanden de baas is over het
vlootverband dat explosieven opruimt in de Noordzee en Oostzee. De Koninklijke Marine
heeft eens in de vijf jaar de leiding over het vlootverband. Ook moet de vloot elk moment
klaar zijn voor militaire operaties. Kapitein-luitenant-ter zee Jan Wijchers stuurt de vloot
aan. Hij heeft mijnenjagers uit onder andere Nederland, België, Duitsland, Estland en het
Verenigd Koninkrijk onder zich. Wijchers noemt zijn nieuwe rol in een persbericht van
Defensie ’een hele verantwoordelijkheid, maar vooral een eer’. De grotendeels
Nederlandse staf opereert vanaf een Belgisch platform. Het stafschip is het Belgische
commando- en logistiek ondersteuningsschip BNS Godetia. Nederland werkt sinds 25 jaar
samen met de Belgen op dit gebied, toen hun marinestaven werden geïntegreerd tot 1 staf,
de Admiraal Benelux.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Den Helder n Het patrouilleschip Zr. Ms Groningen is woensdag teruggekeerd in Den
Helder. Door een technisch mankement moest de inzet van dit schip in het Caribisch
gebied eerder stoppen dan gepland. Vanwege een technisch probleem met de stuurboord
as moest Zr. Ms. Groningen eind vorig jaar vervroegd terugkeren naar Nederland. Na het
vertrek van het zogeheten ocean-going patrol vessel (OPV) is er op dit moment geen
vervangend stationsschip voor de West beschikbaar. De Koninklijke Marine heeft
momenteel geen schepen beschikbaar voor zo’n inzet. De Kustwacht Caribisch gebied
neemt de taken over. Er wordt rekening mee gehouden dat ’de Groningen’ na de
reparatiewerkzaamheden weer snel terugkeert in de Cariben. Onduidelijk is hoe snel het
technisch malheur kan worden opgelost.
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Ze zijn er weer, speciaal op verzoek heb ik weer een beperkte voorraad ingekocht

op=op
100% geborduurde embleem: 9 x 10 cm, laser
gesneden in de vorm van het ontwerp en
voorzien van een strijklaag
Waarom dit borstembleem….
Welnu er zijn heel veel sobats die om welke
redenen dan ook geen lid meer zijn van een
vereniging en daardoor ook het
verenigingsembleem niet meer dragen op blazer,
colbert of jack, doch bij een reünie of andere
gelegenheid wel graag een embleem op hun jas
willen dragen.

Deze borstemblemen kosten slechts € 7,50
per stuk en je betaald géén verzendkosten.
Bestellen kan via de mail
arcon46@kpnmail.nl
gewoon storten op rekening mag ook, maar vermeld dan wel uw adres !
A.C. Krijgsman NL98 INGB 0002 4713 68
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