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       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 “  

A.C. Krijgsman 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

        NL98 INGB 0002 4713 68 

   
  “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. 
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Daar zijn ze dan !... mooie stickers voor de veteraan ! 

Ze zijn te leveren voor de Nieuw Guinea gangers, Koninklijke Marine, 

Landmacht, Luchtmacht, Mariniers, Commandotroepen, en Unifil 

 

De stickers worden 100x90 mm in vorm gesneden.   

Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en UV-werend 

laminaat, dus uitermate 

geschikt voor de boot, caravan, scooter of auto e.d. 
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Prijs : € 2,50 per stuk met een minimum afname van 2 stickers.  

Levering: na betaling c.a. 1 à 2 weken. 

 

Klik op de link voor een bestelling…. 

https://www.debakstafel.nl/veteranen-stickers.html 
 

  
 

      Regionieuws van Arie Booy 
 
 

https://www.debakstafel.nl/veteranen-stickers.html


 

3 
 

GAME Schepen kiezen straks het ruime sop in World of Warships 

Nederlandse marine krijgt vloot in computerspel 
Er zijn nogal wat fouten gemaakt met scheepstypen en -namen, maar toch kijken de 
spelers van het computerspel World of Warships met positieve verwachtingen uit naar de 
toevoeging van een Nederlandse marinevloot aan deze internationale game.  

 
Den Helder n De van oorsprong  Russische ontwikkelaar Wargaming.  net heeft een 
imaginaire kruiserlijn  voor het computerspel aangekondigd.  Werd twee jaar geleden  al 
Hr.Ms. Friesland in het spel gebracht,  nu komen er elf Nederlandse  schepen bij.  De 
virtuele schepen, die uit de periode  rond de Tweede Wereldoorlog  stammen, gaan het in 
de game opnemen  tegen vaartuigen van andere  naties. Wargaming heeft zich ter 
inspiratie  gericht op de vloot voor Nederlands- Indië.   
Gouden Leeuw   
Curieus is dat in het spel voor de  schepen namen als Kijkduin, Eendracht  of Gouden 
Leeuw worden gebruikt.  Die kwamen in vroeger eeuwen  voor, maar niet in de periode  
van de strijd tegen Japan.  Over de Celebes zegt speler Wildhagen  in een 
discussieplatform: ’De  Celebes-kruiser heeft in deze periode  nooit bestaan, dat was de 
derde  geplande kruiser van de Java-klasse,  maar is nooit gebouwd. Had die dan  Sumatra 
genoemd, naar het wél gebouwde  2e schip uit die klasse.’  Bekende scheepsnamen als De  
Ruyter, De Zeven Provinciën en Johan  de Witt zijn terug te vinden in  het spel. Volgens 
Tweakers, website  over techniek en games, was de  Friesland tot nu toe het enige 
speelbare  Nederlandse schip in World of  Warships. Twee jaar geleden ging de  introductie 
daarvan gepaard met  een open dag in het Marinemuseum.  Dit keer verloopt de 
toevoeging  van elf andere schepen met veel  minder vertoon; de pandemie is  daar debet 
aan.  De in het computerspel te gebruiken  schepen zien er waarheidsgetrouw  uit, maar er 
zijn ook nogal  wat zaken aan toegevoegd. Wargaming  rept over een uniek type wapen.   
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Airstrike  
 ,,De airstrike. Deze kan worden ingeroepen  waarna een lading bommen  aan parachutes 
wordt afgeworpen  boven een vijandelijk schip”,  meldt een woordvoerder van de 
ontwikkelaar.  ’Deze schepen hebben hun eigen  unieken kenmerken en eigenschappen’,  
schrijft speler cHoc op Tweakers.  ’Ook met betrekking tot laad  snelheden, firing-arc en 
snelheid  van de granaten, type granaten etc.’   
Kritiek  Maar op de internationale website  Reddit levert een speler pittige kritiek  op de 
wijze waarop de ontwerpers  schepen hebben vormgegeven:  ’De Zeven Provinciën is 
geweldig  gemaakt, maar ik snap echt niet  waar het bovenwaterschip van de  andere 
oorlogsbodems vandaan  komt.’   
 

 
 
 
 
Deze week kwam het 
bericht dat Rob Martens 
ons heeft doen 
verlaten…. 
Wij wensen de Familie 
sterkte met dit grote 
verlies en hopen dat Rob 
gauw een ankerplaats 
kan vinden… 
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