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Zeekadetten na 14 jaar afwezigheid weer terug in Zeeland
VEERE – Op initiatief van een groep oud-zeekadetten is in samenwerking met de Vereniging
Zeekadetkorps Nederland een start gemaakt met de oprichting van een nieuw zeekadetkorps in
Zeeland. De locatie van het nieuwe zeekadetkorps wordt Veere. Het is alweer 14 jaar geleden
dat het Zeekadetkorps Scheldemond in Vlissingen stopte met de activiteiten. Met dit initiatief
keren de zeekadetten terug naar Zeeland.
“Veere is een zeer logische keuze”, aldus Edwin Krümmel, voorzitter van het nieuwe
Zeekadetkorps Veere. “Veere heeft als oude admiraliteitsstad van oudsher een verbintenis met
het water en bevindt zich met de ligging aan het Veerse Meer middenin één van de mooiste
watersportgebieden van Nederland.”

En er is steun voor het nieuw
zeekadetkorps. Naast de gemeente
Veere ook vanuit de Provincie Zeeland.
Zeekadetkorps Veere krijgt zelfs de
beschikking over een eigen
opleidingsschip: de voormalige
mijnenveger Lacomblé van de
Koninklijke Marine, tot voor kort in dienst
bij Zeekadetkorps Den Helder. Er zijn
niet veel zeekadetkorpsen die direct bij
de start al konden beschikking over een
eigen schip. Het zegt iets over de kracht
van dit voor Zeeland nieuwe initiatief.
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Als maritieme jeugdorganisatie richt het Zeekadetkorps Veere zich op jongens en meisjes van
elf tot achtien jaar die het leuk vinden om kennis te maken met de maritieme wereld.
“Jongeren spelenderwijs kennis laten maken met het varende leven is de kern van het
zeekadetkorps, vertelt Ruud Willems, de commandant van Zeekadetkorps Veere. “Behalve
zeilen, roeien en varen met motorboten, staan de zeekadetten ook aan het roer van het
opleidingsschip of leren sleutelen aan de scheepsmotoren. Het is voor veel zeekadetten dan
ook een opstapje naar een carièrre in de scheepvaart of bij de koninklijke marine”

Vanaf nu kunnen jongens en meisjes zich
aanmelden om lid te worden van
Zeekadetkorps Veere. De enige eis is het
bezit van een zwemdiploma. Aanmelden kan
door te mailen naar info@zeekadetkorpsveere.nl Om het voor iedereen mogelijk te
maken lid te worden, is de contributie – net
als bij de andere korpsen – laag, namelijk €
20,00 per maand.
Maar het nieuwe zeekadetkorps zoekt niet alleen jonge zeekadetten, vertelt de commandant
Willems: “Uiteraard kan het zeekadetkorps Veere alle steun gebruiken om het schip de
Lacomblé in goede operationele staat te houden. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
hun steentje willen bijdragen. Ben je oud marineman of vrouw, oud zeevarende of vind je het
gewoon leuk om aan een schip te werken. Dan kan je lid worden van de stichting “vrienden van
de Lacomblé”. Wij zijn opzoek naar diverse technici: elektra, scheepsmotoren techniek,
timmerlieden, schilderen handige handjes. Aanmelden kan via: info@lacomble.nl
Met vriendelijke groet,
Edwin F. H. Krummel
Voorzitter Zkk Veere

………………………………………………………………………………………………………………
Dag Arie, dank voor wéér mooi
leesvoer!
Je hebt helemaal gelijk hoor v.w.b. 'doorgaan op de oude voet' en 'je huidige koers
handhaven' bij het verzenden van het web-magazine!
En met het knippen en plakken van linkjes red ik me wel, zeker
na jouw uitleg! Goed bezig!
Goede herdenkingsmomenten (4 en 5 mei) en groet,
Martin Haan,
Zuidlaren
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Zeemanstaal
Uitdrukkingen, gezegden en woorden die
hun oorsprong hebben in het
zeemansleven van vroeger
'Zeemanstaal' is in het dagelijks
woordgebruik ingeburgerd en verankerd.
Normaal gesproken hebben we daar geen
erg in. Als we er even over nadenken
kunnen we wel enkele woorden, gezegden
of uitdrukkingen bedenken waarvan het
duidelijk is dat ze van oorsprong uit de
(zeil)scheepvaart afkomstig zijn. Overstag
gaan, bakzeil halen, iemand de loef
afsteken en er is geen land met hem te
bezeilen zijn dan al gauw gevonden. We
gebruiken echter méér woorden en
uitdrukkingen die met de scheepvaart in
verband kunnen worden gebracht,
waaronder een aantal waarvan dat niet
meteen duidelijk is.
Die vindt u allemaal in het boek:
'ZEEMANSTAAL' SPREKEN WE
ALLEMAAL
het boek kost € 14,95 excl. Verzendkosten, en is te
bestellen via www.zeemanstaal.nl knop Bestellen.

Afmarcheren via de
O.O. van Pol
Opgezegd zonder aangegeven redenen….
Jan Bart Smits.
Opgezegd met redenen
Arie Scheer ….
Te druk om deze web-magazine te lezen…

Nieuw toegetreden …
Bertus Kalkema
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Geachte Vrienden van de AMS Bernisse,
De zomer laat niet lang meer op zich wachten en wat zou het mooi zijn om iedereen te laten
zien dat u Vriend of Vriendin van de AMS Bernisse bent.
Op de foto’s staan de laatste creaties van t-shirts die u kunt bestellen op: www.marineshirts.nl.
Ook onze Vrienden buiten Nederland kunnen de t-shirts daar bestellen.

4

”De Valreep Beklimmen”
Dagboek van een seiner-zeemilicien en zijn wereldreis a/b Hr.Ms. Groningen in 1962
Als verwoed verzamelaar van boeken over de
Koninklijke Marine, zowel privé voor onderzoeksdoeleinden, als voor het documentatiecentrum van
Museumschip Mercuur, gaat er heel wat maritieme
lectuur door mijn handen. Naslagwerken,
reisverslagen, marinetaal-woordenboeken, technische
verhandelingen, politieke achtergronden en ga zo
maar door.
Mart de Goffau heeft het voor elkaar gekregen om al
die aspecten in één boek neer te pennen.
Overzichtelijk, goed leesbaar, voorzien van voetnoten
en verklarende uitleg en professioneel vormgegeven.
Het is niet alleen een zowel leerzaam als
ontspannend te lezen document, maar het is ook nog
een verrukkelijk bladerboek dat ruimschoots is
voorzien van afbeeldingen van het leven aan boord,
technische weergaven van de B-jager en
uitrustingsstukken, foto’s genomen tijdens het
passagieren in de West en de Oost, afdrukken van
krantenberichten, marine berichten, manuscripten,
landkaarten en… het is teveel om op te noemen.
Het boek is gewoon compleet, een tijdsbeeld
geschetst door iemand met een scherpe
opmerkingsgave die leergierig en nieuwsgierig is, maar niet gierig in het delen van zijn kennis.
Ik kan iedere geïnteresseerde [oud]marineman aanraden om dit te
lezen, het is een feest van herkenning. Maar Mart heeft dan ook in
vrij korte tijd een reis mogen maken, waar menig beroeps jaloers
op kan zijn.

A4-formaat
180 pagina’s
Gebonden in
softcover
O.a. voorzien van een index,
Lijst met marinejargon,
Register van persoonsnamen
Bemanningslijst Hr.Ms. Groningen
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Het boek is verkrijgbaar bij de auteur:
Mart de Goffau te Middelburg
T: 0644 018 972
E: goffau@zeelandnet.nl
=======================================================================

In het publicatie bord van vorige week werd vermeld dat de Marine dagen plaatsvinden in
juni…. Dit is niet correct.
Schrijf in uw agenda de juiste datum….

9 en 10 juli 2022
Uiteraard te Den Helder
De presentatie van het schilderij Fort Pannerden en de Rivier Kanonneerboot
Braga in gevecht met de Duitsers Mei 1940 is gepland op 23 juli in het Fort 15:00
u .Er zullen wat genodigden bij zijn Wilt U dit meemaken bel het fort op en vraag
of U er bij mag zijn.
Joes Wanders gaat het schilderij persoonlijk overhandigen
Als nieuwsgierig maker hier een klein gedeelte van het schilderij.
Schilderij is voor 50 % betaald
uit de winst van de
Marinekalender en 50% door
de gemeente Lingewaard
Bron:
Johannes Kaauw
www.marinekalender.nl
Zet bovenstaande link in uw
browser….
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Marine Oefenen met Zweedse collega’s

DEN HELDER

De Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG 1) oefende deze week in de Oostzee en
bezocht eveneens de Zweedse hoofdstad Stockholm. Inmiddels zijn de schepen weer
op volle zee voor een oefening met de Zweedse marine om de onderlinge
samenwerking te versterken. Luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. De
Zeven Provinciën fungeert als stafschip van de vloot.

………………………………………………………………………………………..
Vuurtoren Lange Jaap is veilig te benaderen tot windkracht 9
ONDERZOEK Het

gebiedsverbod gaat waarschijnlijk van tafel
Delano Weltevreden
Vuurtoren Lange Jaap is veilig benaderbaar. Dat blijkt uit de twee droneinspecties die in
opdracht van Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd.
DEN HELDER
Rijkswaterstaat heeft het rapport met de beoordeling van de twee drone inspecties van TNO en
SEC ontvangen en getoetst. De belangrijkste uitkomst is dat vuurtoren Lange Jaap veilig
benaderbaar is. Dit biedt de gemeente Den Helder de mogelijkheid om het ingestelde
gebiedsverbod te heroverwegen. Hierdoor kan de vuurtoren fysiek worden betreden om te
starten met het vervolgonderzoek.
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De onderzoekers hebben twee inspectievluchten uitgevoerd, voor én na de drie stormen van
februari 2022.
De verzamelde beelden zijn geanalyseerd en de bevindingen zijn in de vorm van een rapport
aan Rijkswaterstaat gepresenteerd. Met de kanttekening dat de vuurtoren en de omgeving als
’veilig’ kan worden beschouwd tot een windkracht van gemiddeld 9 Beaufort, biedt dit de
mogelijkheid om de vuurtoren te betreden voor nadere inspectie.
Fysieke gesteldheid
De genoemde inspectie bestaat uit het bepalen van de fysieke gesteldheid van de vloeren en
wordt vloer voor vloer uitgevoerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot een compleet beeld van de
fysieke gesteldheid van de toren.
Daarmee kan Rijkswaterstaat vervolgstappen zetten met op termijn mogelijk het behoud van de
vuurtoren.
Het was lange tijd onzeker of het Helderse icoon veilig te benaderen was. Gevreesd werd
aanvankelijk dat de vuurtoren bij een fikse storm zou kunnen omvallen. Daarom is de omgeving
sinds september vorig jaar afgesloten.
Hoewel nog steeds niet duidelijk is of de vuurtoren kan worden gered, is dat wel de insteek van
minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Zijn voorganger, Barbara Visser, had
opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor de sloop. Als uit onderzoek van twee
deskundigen zou blijken dat de vuurtoren niet te redden was, zou het rijksmonument snel
worden gesloopt.
Visser en Harbers hebben de Tweede Kamer en de inwoners van Den Helder hun
verontschuldigingen aangeboden voor de decennialange verwaarlozing van de vuurtoren door
Rijkswaterstaat. Als het rijksmonument onverhoopt gesloopt moet worden, moet er wat het
parlement betreft een replica voor in de plaats komen.
……………………………………………………………………………………………………………..

Nog geen witte rook uit het Helderse stadhuis
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Delano Weltevreden
DEN HELDER
Er kringelt nog lang geen witte rook uit het Helderse stadhuis ten teken dat er een nieuwe
coalitie is.
Maandag moet blijken of het ’motorblok’ van Beter voor Den Helder, CDA en VVD genoeg
vertrouwen heeft in GL en Behoorlijk Bestuur om met hen in zee te gaan.
Twee weken geleden heeft informateur Kees Boelema Robertus zijn advies uitgebracht naar
aanleiding van zijn bevindingen in de informatiefase. Daarna zijn Boelema Robertus en Hans
Huibers aangesteld als formateurs.
„Vorige week is er niet veel gebeurd, omdat de gemeenteraad na Koningsdag twee dagen op
werkconferentie was. Deze week hebben de formateurs een startgesprek gehad met BvDH,
CDA en VVD. Tijdens dat gesprek is vastgesteld dat mijn voorstel zoals ik dat heb voorgelegd
na de informatieronde, zal worden overgenomen”, zegt Boelema Robertus.
Een van die voorstellen is een zogenoemd afstemmingsgesprek met GL en BB, omdat het
’motorblok’ twijfelt aan hun betrouwbaarheid als nieuwe coalitiepartners. Daarna moet er een
breed formatieproces van start gaan in de vorm van een conferentie onder leiding van de
formateurs.
Gesprekspunten
Tijdens het vervolgproces worden de door de deelnemende partijen ingebrachte
gesprekspunten één voor één besproken.
Boelema Robertus verwacht dat er na het gesprek van komende maandag meer duidelijk wordt
over het vervolgproces. „Stap voor stap voorwaarts, is het devies.”
De formateur gaat er nog steeds van uit dat ook Fractie Bazen meedoet aan het
formatieproces. Omdat Bazen door de Seniorenpartij wordt beticht van grensoverschrijdend
gedrag en ongewenste omgangsvormen, wil Carlo Assorgia van BvDH niet meer met hem
samenwerken. Bazen is wat Assorgia betreft ook niet welkom aan de formatietafel. Boelema
Robertus wil als formateur echter met alle partijen praten. Dat geldt ook voor de PVV. De partij
van Vincent van den Born wordt door sommige Helderse partijen uitgesloten. De formateur
vindt dat die partij toch een inbreng moet hebben in de formatie.

s1ngle

Hanco Kolk&Peter de Wit@comichouse
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Redactie en L.S.
Naar aanleiding van de vraag van Edwin Stop in Ten Anker nr. 18, wat
voor voortstuwing er in de ex Hr. Ms. Piet Heyn zou staan dacht ik;
daar heb ik eens wat over op papier gezet.
Dat wil ik, als ex Chef voortstuwing van de Piet Heyn hem niet
onthouden.
Hierbij dus mijn verhaal en wat meer over de Piet Heyn..
A.T. Neijenhuis
------------------

Transitie Hr. Ms. Piet Heyn

NL

VAE

Bertus bedankt voor jouw aanvulling, hij was zo goed verwoord dat de redactie
heeft besloten deze toe te voegen aan “ten Anker” nummer 19 voor a.s.
vrijdag.
……………………………………………………………………………………………
UIT OUDE SCHEEPSJOURNALEN
Een vrouw van de Straat van Magalhaes 1599
Aen landt springhende saghen sij eene vrouwe met twee kinderkens, groote neestigheydt
doende om haer t’ont-komen, werdt ghegrepen, sonder dat men aan haer eenigh teecken van
droefheydt mercken konde. Werdt bevonden als een middelbaar persoon van leden, rosachtich
van couleur, stuer van wesen, groot van monde scheef van beenen ende langh van hielen. Tot
een ciraat hadde sy eenighe sleckenhuyskens aen den hals hanghen.

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

Uw redacteur schreef in het publicatiebord dat de Marinedagen
op 9 en 10 juni waren, doch deze zijn op 9 en 10 JULI !!!
Let op ! hier hebben we het niet over de Marine
Veteranendagen hoor….
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Foto uit eigen archief …, Marine Veteranendagen 2009
RFS 102

Kaliningrad

Deze zal naar ik aanneem Den Helder even niet aan te doen….

Zr.Ms. Karel Doorman sluit zich aan bij flitsmacht NAVO
DEN HAAG
Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Karel Doorman sluit zich aan bij de snel
inzetbare flitsmacht van de NAVO. Het schip vertrok zaterdag uit de haven van Den
Helder.
De Standing NATO Maritime Group 1 waarbij de Karel Doorman zich aansluit is
voornamelijk actief in de Noord-Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee.
Nederland voert momenteel het bevel over het vlootverband, waar naast schepen
van andere NAVO-lidstaten ook de Zr.Ms. De Zeven Provinciën deel van uitmaakt.
De Karel Doorman is een logistiek ondersteuningsschip en kan de andere eenheden
binnen het eskader voorzien van brandstof en goederen, zegt het ministerie van
Defensie. Ook gaan er twee gevechtshelikopters mee, en zo’n 250 militairen, onder
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wie dertig Duitsers. „De schepen nemen deel aan diverse oefeningen om de
onderlinge samenwerking te versterken”, aldus het ministerie van Defensie.
De NAVO-flitsmacht bestaat al sinds 2003, maar is dit jaar wegens de Russische inval
in Oekraïne voor het eerst geactiveerd voor de collectieve verdediging van het
bondgenootschap.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTAGE Er was eigenlijk niets meer over van de historische sleepboot
die weer te water ligt

We hopen op goed weer, want droog blijf je anders niet
Brian Wijker
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„Hier heeft jouw schoonvader maar mooi de basis voor gelegd”, klinkt het op deze zonnige
middag bij de steiger achter Gebouw 73 op Willemsoord. Het is Stichting Museumhavenbestuurslid Pierre Talloen, met wandelstok in de hand en hoed op, die het woord richt tot
Martin Meuwese. Samen werpen ze een blik op de Y8122, de befaamde stoomsleepboot die
daar inmiddels weer te water ligt.

DEN HELDER
Meuwese kijkt naar het historische schip alsof het zijn kindje is. „En zo voelt het ook,
absoluut. Maar mijn schoonvader heeft die lofzang van Pierre ook wel verdiend.” Als
voorzitter van de voor de Y8122 opgezette stichting, vertelt Meuwese vol passie over
de geschiedenis van het schip. Dat er eigenlijk niets meer van over was en een hoop
onderdelen van vroeger zijn teruggevonden. „Zelfs de ketel. Dat was heel bijzonder.”
Kabels
In de felle zon is goed te zien dat de stoomsleper goed verzorgd is. De mast is in de
winter volledig onder handen genomen. Er worden nieuwe top- en sleeplichten op
gemonteerd en de kabels worden opnieuw aangelegd. Het onderschip is al volledig
geschilderd, alleen het bovenste deel moet nog. Als dat achter de rug is, is de Y8122
klaar voor vertrek naar Dordrecht. Om zich daar van haar beste kant te laten zien
tijdens het evenement Dordt in Stoom.
Op 20, 21 en 22 mei zijn tijdens die manifestatie allerlei stoomboten te bewonderen.
„En we zouden het leuk vinden als er mensen met ons mee die kant op willen varen.
En ze hoeven echt niet de hele reis met ons te maken, als ze dat te ver vinden. Dan
zetten we ze gewoon in bijvoorbeeld Alkmaar af, dat is geen enkel probleem. En
mensen oppikken onderweg kan ook.” Meuwese en de andere vrijwilligers die zich
om de Y8122 bekommeren, zijn druk in de weer om alles gereed te maken voor het
evenement. Zo moeten er onder andere slaapplaatsen aan boord worden
gerealiseerd.
Geschiedenis
Aan boord is tijdens de tocht maximaal plaats voor twaalf bezoekers. En die hebben
zich nog lang niet allemaal gemeld. „We hopen stiekem dat dit nog gaat gebeuren. Er
zijn nog acht plaatsen over. Dus we hopen dat er nog een aantal bezoekers bij komen.
Uiteraard wordt voor koffie en thee gezorgd en vertel ik de mensen aan boord graag
over de geschiedenis van de Y8122.”
Volgende week donderdag vertrekt de Y8122 eerst naar Amsterdam, om een dag
later het laatste stuk naar Dordrecht af te leggen. „Je moet dan denken aan twee
tochten van ongeveer acht uur, dus je bent wel een dag zoet. En zoals je ziet: als het
weer tegenzit, blijf je niet droog. De stuurhut is namelijk veel te klein om met zoveel
man in te schuilen. Maar we hopen op mooi weer. Aan boord is genoeg ruimte om
lekker te zitten, we zetten ook een bank neer aan de achterzijde van het schip.” Als
Dordt in Stoom erop zit, vertrekt de Y8122 op maandag terug naar huis, opnieuw met
Amsterdam als tussenstop.
Tweede leven
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Terug naar de schoonvader van Meuwese, Rob Witte. Hij was in de beginjaren
negentig een van de mannen die de handen uit de mouwen stak om de Y8122 een
tweede leven te geven. Hij zit momenteel in Frankrijk. Maar even bellen is geen
probleem, zeker niet met zijn schoonzoon. Witte is trots op de huidige staat van de
stoomsleper. „Natuurlijk”, begint hij. „Je hoopt toch altijd dat er een generatie na jou
komt die ermee doorgaat. En ik weet nog precies wat er van de Y8122 over was
gebleven, praktisch niets. Het is echt een wereld van verschil.” Je zou denken dat
Witte mee gaat naar Dordt in Stoom, maar dat laat hij liever aan zijn opvolgers over.
„Die hebben er niets aan, zo’n wijsneus van vroeger om zich heen.”
Talloen is er wel bij in Dordrecht. Niet met de Y8122, maar met De Noordzee. Hij
droomt stiekem van zo’n zelfde soort evenement in Den Helder.
In 2024 zou dat kunnen, dan is het tweehonderd jaar geleden dat het eerste
stoomschip vanuit Amsterdam over het Noordhollands kanaal naar Den Helder voer.
„Het is onze plicht naar de stad toe om dit soort schepen goed te onderhouden”, vindt
Talloen. „En daarom heb ik bewondering voor mensen als Martin. Kijk nou hoe gaaf
de Y8122 eruitziet, het is een plaatje.”
Meevaren
Mensen die tegen onkostenvergoeding mee willen varen naar Dordt in Stoom,
kunnen contact opnemen via telefoonnummer 06-42679706 of via het
contactformulier op y8122.nl.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Een mooi stuk over onze Bofors 12 cm.
Ook een stuk voor de mariniers, MLDers, vervolg over de
Oost Indé reis en niet te vergeten een stukje Nieuwe
Guinea….
Het verhaal van uw redacteur over “de Nacht”, spannende
uren in windkracht 12/13
Zet alvast in uw agenda …. Vrijdag a.s. editie van ten Anker
nummer 19
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