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Vrienden van de Marine…
Donatie !
In de overtuiging dat ook uw hart vol is van onze Kon. Marine wil ik u vragen als abonnee van
Ten Anker een donatie te doen aan de Hoogeveen van € 5,00 of € 10,00 (meer mag ook hoor)
rekeningnummer is; NL29 INGB 0006891833
vermeld bij uw betaling als kenmerk: donatie ta16

UIT OUDE SCHEEPSJOURNALEN
Het paradijs op de Hoornsche eilanden 1616
Wy conden niet bemereken, dat dit volck eenighe Godt ofte Goden eerden, maar leefden
sorgheloos, ghelyck de voghels int wout. Sy wisten van koopen noch verkoopen; sy en sayen
noch en mayen, noch doen geenderhanden werek de aerde gheeft daer van selfs al ’t ghene sy
tot onderhoudt haers leven van noode hebben, soodat men daer bijna ’t leven siet, de gulden
eeuwe, daer de poëten van hebben gheschreven”.
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In de lijn
rechtss…richten!

Baksgewijs bij de Marine….Vlootdagen 2005 (foto: arconfotografie)
………

Ben je op zoek naar een uitvalsbasis voor allerlei
uitstapjes in de Kop van Noord-Holland ? …. Hieronder u
een echte aanrader. Uw redacteur heeft hier inmiddels
al diverse ervaringen opgedaan, dus hij weet waar hij het
oever heeft……
2

Ons gezellige familie Hotel the Ark is gelegen in het ‘t Zand in Noord-Holland nabij
Callantsoog.
Bloembollenvelden in het voorjaar. Fort Kijkduin en Marine museum in Den Helder (15
min) Winkelen in Alkmaar of Bergen (half uurtje). Het is Vlak bij het strand (6km) en met
het Noord-Hollands kanaal voor de deur ideaal voor vissers. Mooie fietsroutes door de
polder of naar de duinen/strand. Kijk voor meer informatie op de website
www.hoteltheark.nl
…………………………………………………………………………………………………………
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Smit, R.W.
Robert Bersma
Theodor Stauss

Marine duiker
webmaster “Varen is fijner”
Koopvaardij

Helaas zijn er deze week ook 2 sobats ons ontvallen…..
Maarten Hijkoop
Henk Jongewaard

* 22-02-45 te Baarn

† 15-04-2022 Den Helder
† 01-05-2022 Wormer (erelid AVOM)

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

Zr.Ms. Karel Doorman sluit zich aan bij vlootverband van Navo
DEN HELDER
Zr.Ms. Karel Doorman is vanuit Den Helder vertrokken om zich aan te sluiten bij de Standing
NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is een van de snel inzetbare vlootverbanden uit de
flitsmacht van de NAVO. SNMG1 is hoofdzakelijk actief op de Noord-Atlantische Oceaan,
Noordzee en de Baltische Zee. Als ondersteunings- en bevoorradingschip kan de Doorman
eenheden binnen het eskader voorzien van brandstof en goederen. Het schip is uitgerust met 2
NH90-maritieme gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando. De bemanning
telt ongeveer 250 militairen. Dit is inclusief een boardingteam en force protection element. Die
bestaan uit 30 Duitse collega’s van het Seebataillon.
De schepen van SNMG1 nemen deel aan diverse oefeningen om de onderlinge samenwerking
te versterken. Het vlootverband is continu beschikbaar voor opdrachten uit het NAVOhoofdkwartier. Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën maakt als
stafschip al deel uit van SNMG1. Nederland voert namelijk heel 2022 het commando over de
maritieme taakgroep. De leiding is in handen van commandeur Ad van de Sande.
De Karel Doorman keert naar verwachting eind september terug in Den Helder.
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Reactie op het verhaal, Reis om Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (2)
van Jean M.A. van Wageningen.
Bij het met veel interesse lezen van dit reisverslag,
(als ik dit zo mag noemen) kwamen voor mij veel
herinneringen terug. Herinneringen welke mij nog
steeds goed zijn bij gebleven.
Hoewel de gebeurtenissen in dit verhaal reeds plaats
vonden in februari 1825 blijkt toch dat er door de tijd
heen veel verschillende zaken het zelfde zijn
gebleven.
Ik, wij, waren met het Smaldeel V onderweg van
Australië naar Zuid Amerika. Het was november
1960. De Grote Oceaan lag zo goed als achter ons
en Chili naderde. Maar eerst gingen we nog twee
dagen voor anker bij het eiland Juan Fernández. Het
eiland waar de gestrande Schotse zeeman Alexander
Selkirk gedurende meer dan vier jaren vanaf 1704 verbleef voor dat hij ‘gered’ werd. .
Een dag na het vertrek van dit eiland liepen we Valparaiso Chili aan.
En wat met nu het meest trof in dit verhaal van Jean M. A. van Wageningen was hoe hij het
vertrek met het oorlogsschip, korvet Pollux uit deze haven beschreef.
Ons overkwam na zes dagen in Valparaiso gelegen te hebben het zelfde.
In ‘open schuitjes’ zoals hij beschrijft, “waarin dartele als geriefelijke meisjes en vrouwen, die
volstrekt geen gevoel van schaamte of schande vertoonden” al roeiende afscheid kwamen
nemen van het schip, waarbij de bemanning zich aan boord kostelijk vermaakte. Veel lieve
woordjes werden over en weer geroepen.
Tussen 1825 en 1960 was er dus weinig veranderd qua gastvrijheid en gedrag in Valparaiso.
De Pollux verlegde haar koers richting Lima, Peru. Wij gingen om Kaap Hoorn heen op weg
naar Rio de Janeiro. Onze laatste haven alvorens in Rotterdam binnen te lopen.
Overigens, in Lima, of liever gezegd, Callao heb ik wat jaren ook nog eens een paar dagen
mogen liggen. Dat had alles te maken met de verkoop van de Ned. Kruisers. Maar daar over is
in verschillende Ten Anker`s al dikwijls genoeg wat over geschreven.
A.T. Nijenhuis
…………………………………………………………………………………………………………..
Hallo Arie en L.S.,
Weet iemand wellicht wat dit kraag/embleem precies
betekent, het lijkt op een scheepsschroef. De persoon in
kwestie stond te boek als landstorm-monteur. Op zijn pet
staat KPM.
Prettig weekend!
Arthur Frijling
( red ) Atrhur, ik ben geen koopvaarder maar uit mijn jeugd kan ik me herinneren dan een oom
van mij dat embleem droeg op zijn KPN uniform, voor zo ver ik weet was hij werktuigkundige!,
maar allicht dat een van onze koopvaardij abonnees hier uitsluitsel over kunnen geven.
=======================================================================
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Stichting NU 0f NOOIT.
RIVIERDAGCRUISE 4 SEPT. 2022
Uit respect en waardering organiseert Stichting NU of NOOIT (een
non profit organisatie) activiteiten voor hen die door hun
geüniformeerde inzet voor de samenleving (vanuit defensie, politie,
brandweer en ambulance) lichamelijk dan wel geestelijk (denk aan
PTSS e.d.) gewond zijn geraakt. Ook strekken deze activiteiten, deze
aandacht en zorg, zich uit naar de directe relaties. Evenals naar de
nabestaanden van hen die door of tijdens die inzet overleden zijn.
In navolging van de eerdere succesvolle vaardagen voor onze
doelgroep organiseert het bestuur in 2022 weer tenminste één
vaardag en wel op zondag 4 sept. 2022.
Dit project omvat een ontspannen dag aan boord van het schip Eureka, driedeks incl. grote
buitenruimte (met naast een aantal vrijwilligers uitsluitend deze doelgroep aan boord), dat vaart
van Zwijndrecht naar en door Rotterdamse havens (Internationale Havendagen 2022!) en terug.
Tijdens deze trip wordt voorzien in o.m. koffie +, een flinke lunch, hapjes en er is ruimschoots
entertainment aanwezig. Ook is er volop de gelegenheid met elkaar ervaringen uit te wisselen
en gevoelens te uiten in een veilige en vertrouwd gevoelde omgeving. De kosten zijn slechts €
17,50 pp en kinderen € 10,- (niet ouder dan 10 jr ). Verdere bijzonderheden en aanmelding:
www.nu-of-nooit.com. Max. aantal aanmeldingen ca. 400 en hierbij geldt: "Wie het eerst betaalt,
die het eerst maalt!".
Nadere info via info@nu-of-nooit.com
……………………………………………………………………………………………………………

Oproep: help de Hydrograaf terug naar zee
De Hydrograaf vaart weer
over zee.
Deelname aan internationale
sail-manifestaties is wat we
willen.
Inmiddels staan er flink wat
afspraken gepland in binnenen buitenland.
Het plan hiervoor werd
geboren in 2000 en in 2019
was het zover.
De weg was lang, de
inspanning groot maar het
resultaat is alleszins de
moeite waard.
Kom zelf kijken aan boord en laat je overtuigen.
Inmiddels zijn we op zoek naar bemanning.
Ben je een zeevarende die nog niet uitgevaren is?
Van kapitein tot rating, van hofmeester tot matroos.
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Welke vrijwilliger helpt ons dit
prachtige maar oh zo
onderhoudsgevoelige schip in de
vaart te houden.
Voor vragen of nadere toelichting
kun je mailen of bellen.
Ray Davis
ray@hollandsglorie.nl
0621884275
Noot voor de redactie
Beeld is bijgevoegd in de bijlage. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met: Gylian Spek, telefoonnummer:
0623367244, e-mail: gylian@hollandsglorie.nl.
………………………………………………………………………………………………………………………

Oproep: Operatie Blue Nose
In 1989 voerden Hr.Ms. Abraham Crijnssen en Hr.Ms. Zuiderkruis een inlichtingenoperatie uit in
de Barentszzee.
Van deze missie in een videoverslag gemaakt. Ik zou graag in het bezit van een copy van de
deze band komen.
Wie kan mij helpen?
Wies Platje
wiesplatje@kpnmail.nl
06-20003611
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
……………………………………………………………………………………………………………..
Beste Arie en L.S.,
Vandaag reünie GSMKR/TPMKR/WDW in de Dukdalf Den Helder daar
lag het papier wat ik je als bijlage doe toekomen.(zie pag 8)
Raar dat het alleen voor veteranen km is. Dus waarschijnlijk niet voor
die gene die geen veteraan zijn maar wel jaren bij de KM gediend
hebben.
Vorige vlootdagen
was de donderdag
voor deze dagen
altijd een reünie dag
ook voor oudgediende.
Arie bij deze groet uit Schagen
Willem Reinalda.
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Redactie: Willem dank voor de toezending van bovenvermeld stuk.
Ik ben inmiddels al enkele malen meer door oud-marine collegae benaderd over dit zelfde stuk.
Voor de triljoenste keer komt weer die tweespalt over het veteranenbeleid om de hoek en
telkens weer wordt er heftig gediscussieerd.
Inmiddels hebben de verenigingen te lande al wat ruimte gekregen voor deze dag want ze
mogen een X aantal post-actieve leden aanmelden om ook deel te kunnen nemen van deze
Marine Veteranen dag.
In mijn beleving geven ze hiermee wel aan dat er toch wel gekeken wordt naar de wrijvingen die
zijn ontstaan.
Zij kunnen allen aantreden in rotte van 3 en melden bij hun secretariaat…
Blijft wel bij mij de vraag wat een post-actieve militair dan meer heeft als een sobat die net niet
aan de juiste dienstjaren voldoet om post-actief te mogen zijn. Waar stoeit men die begrippen
op ? Komt je één dag te kort?, dan val je buiten de boot, en dan ben je blijkbaar géén oudmarine man die ook onder vaak onder dezelfde bijzondere omstandigheden hebben gewerkt?
En zo zijn er legio verhalen een voorbeelden op te noemen.
En wat is eigenlijk een Marine-Veteraan?, is dat een persoon die voldoet aan het gestelde door
de minister die in dienst was van de marine of is het een marineman die langdurig bij de marine
heeft gediend ?
In mijn beleving is iedere oud gediende “Veteraan”. Het wordt hoog tijd dit euvel eens voor eens
en altijd recht te trekken….
Dat er verschil is tussen een Veteraan en een Oorlogsveteraan is duidelijk en naar mijn mening
duidelijk uitlegbaar en ook te begrijpen.
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Voortbordurend op deze erkenningen en blijken van waardering
Een oud gediende die zich niet gehoord voelt zal dit ook in mindere maten uitdragen naar zijn
achterban en naaste omgeving wat misschien wel het gevolg kan zijn van desinteresse bij de
jeugd om zich aan te melden voor een roeping als beroepsmilitair bij de KM.
Dit kan ik niet staven aan gegevens maar hoor inmiddels vaak dat er veel zaken uit het
verleden nooit worden besproken met de jongere generatie ???
Typisch Nederlands ???
Ik ben bang van wel ! In alle omringende landen wordt er heel anders gekeken en omgegaan
met oud gediende militairen die dagen-maanden zelf jaren van huis en haard zijn weggeweest,
hun leven daarvoor hebben ingericht (ook hun gezin) om de vrede te kunnen waarborgen !
Die mannen / vrouwen zijn trots en worden gehoord, néé sterker zij voelen zich gehoord!
Misschien krijgen we ooit eens een regering met een minister die BALLEN heeft en dit
probleem onderkent, en hier een einde maakt.
Misschien stopt dan het voeden van de gevoelsmatige tweespalt!
Arie Krijgsman
…………………………………………………………………………………………………………..
Een brief van thuis
Matroos 3 ZV (zonder vooruitzichten) Lambiek Canteclaer, een stoere zeebonk van de
Belgische marine, ontving onderstaande brief van zijn moeder: Lieve Zoon. Een paar regels om
je te laten weten dat ik nog steeds leef. Ik schrijf deze brief langzaam omdat ik weet datje niet
vlug kunt lezen. Je zal het huis niet meer herkennen als je thuis komt, want we zijn verhuisd.
Voor watje vader betreft, hij heeft een andere baan, met 500 man onder hem, hij maait het gras
op het kerkhof. Er was een wasmachine in het nieuwe huis toen we er in trokken, maar hij
werkte niet zo best. Vorige week deed ik er 14 overhemden in, trok aan de trekker en heb ze
nooit meer terug gezien. Je zus heeft vanmorgen haar baby gekregen. Ik weet nog niet of het
een jongen of meisje is. Dus kan ik je niet vertellen of je oom of tante bent geworden.
Je oom Dirk is vorige week in een whis-kyvat verdronken in de Dublin brouwerij. Een paar
collega’s doken hem na om hem te redden, maar hij vocht dapper terug. We hebben hem
gecremeerd en het heeft drie dagen geduurd voordat het vuur geblust was. Je vader heeft met
Pasen niet veel gedronken, ik heb een laxeermiddel in zijn bier gedaan. Hij ging af tot Pinksteren. Het heeft vorige week maar twee keer geregend. Eerst drie dagen en toen nog vier
dagen. Maandag woei het hier zó hard dat één van onze kippen vier keer hetzelfde ei heeft
gelegd. We kregen gisteren een brief van de begrafenisondernemer. Daarin stond dat als we de
laatste afbetaling niet deden van je opoe, ze weer naar boven zou komen. Je liefhebbende
moeder.
P.S. Ik was van plan geld te sturen maar de brief was al dichtgeplakt.
Uit een bundel van Chris Marks †
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Verhalen?.... neem eens een kijkje op de leestafel van uw
web-magazine…., ga daarvoor naar onze website.
www.tenanker.com

Zeeweg langs vuurtoren de Lange Jaap open voor verkeer
DEN HELDER
De Zeeweg rondom de Lange Jaap is vanaf vrijdagmiddag 13 mei weer
open voor verkeer.
De weg in Den Helder was sinds september vorig jaar uit voorzorg
afgesloten nadat er in de vuurtoren scheurvorming was geconstateerd. De
toren was daardoor onveilig om te betreden en er werd gevreesd voor
instortingsgevaar.
De afgelopen maanden zijn er onderzoeken en inspectievluchten met een
drone geweest. Ook is er een rapport opgemaakt door TNO en Spelt
Engineering & Contracting BV dat gedeeld is met de gemeente. Hierin wordt
aangegeven dat de weg tot windkracht negen weer open kan. De gemeente
neemt dit advies over.
Burgemeester Jan de Boer: ,,De weg is lang afgesloten geweest. Dat was
vervelend, maar nodig om grondig onderzoek te doen. Mooi dat het
onderzoek heeft uitgewezen dat de weg weer open kan zodat Marinekazerne
Erfprins, manege Bruin en Huisduinen ook via de Zeeweg weer goed
bereikbaar zijn.’’
Uit het onderzoek blijkt dat tot windkracht negen de vuurtoren en omgeving als
’veilig’ beschouwd kunnen worden. Mocht er een storm ontstaan met
windkracht negen of hoger dan nemen gemeente en Rijkswaterstaat snel
actie om de omgeving rondom de Lange Jaap weer tijdelijk af te sluiten.

Drama van skistok bleef ’majoor sateh’ achtervolgen
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Klaas Jol raakte in 1978 levensgevaarlijk gewond door een skistok die hem van onder tot boven
doorboorde.
Klaas Jol (79), de marineofficier die landelijk bekend werd als ’majoor sateh’ is woensdag
overleden. De overste van het Korps Mariniers raakte in 1978 levensgevaarlijk gewond door
een skistok die hem van onder tot boven doorboorde. Het bizarre incident, maar ook de
juridische gevechten om genoegdoening daarna, maakten van Jol een unieke figuur in de
krijgsmacht.
Klaas Jol 1942 - 2022
„Na vele overlevingen en ontberingen is mijn vader nu eindelijk bij zijn geliefden in de hemel”,
laat zoon Robbert Jol weten. De uitvaart is volgende week woensdag. Klaas Jol begon zijn
marineloopbaan in de jaren zestig op het KIM in Den Helder. Hij koos voor het Korps Mariniers
en bleek een echte durfal die de zwaarste opleidingen met schijnbaar gemak volbracht. Toen
het ongeluk gebeurde werd Jol beschouwd als meest vooraanstaande marinier van zijn
generatie. Naast kikvorsman blonk hij uit als bergbeklimmer, parachutist en bokskampioen.
Voortrekker
De korpsleiding liet Jol daarom een voortrekkersrol spelen bij de inzet in
Noorwegen. Als eerste Mountain Leader leerde hij jonge mariniers
vechten in de bergen. In 1978 sloeg daar het noodlot toe tijdens
skitraining. Bij een afdaling in de mist viel een collega vlak voor Jol in
de diepe sneeuw.
„Ik moest in een flits een keuze maken”, zei Jol daarover. „Ski ik door of spring ik over hem
heen?” Jol koos voor een sprong, maar de gevallen man hief uit angst zijn skistok op en
spietste de majoor onbedoeld tussen de billen. De stalen punt kwam er bij de schouder van Jol
weer uit.
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Noorse chirurgen verwijderden op 14 december 1978
de stok door het hout in twintig stukken te zagen. De
woeste penetratie van de vlijmscherpe punt en het
mandje aan het eind van de stok hadden enorme
schade aan de organen veroorzaakt. De artsen hadden
niet gedacht dat de patiënt het trauma zou overleven
en noemden hem daarom ’Mirakelmannen’. Na enkele
weken kon de officier alweer terug naar Nederland.
Mislukte operatie
De marine volgde echter niet het advies van de Noren
op om Jol te behandelen in het academisch ziekenhuis
van Leiden. Hij ging voor het verwijderen van een
stoma naar het marine-hospitaal in Overveen. Daar liep
het opnieuw fout. Een mislukte operatie leidde tot
gasophoping; na een week gevolgd door een buikexplosie. Alleen het ingrijpen van een
voormalige commandant van het korps voorkwam dat de officier in Overveen zou sterven.
Majoor Jol werd naar Leiden overgebracht en was na drie maanden zodanig hersteld dat hij
bureaufuncties kon uitoefenen. Inzet in het veld was voortaan uitgesloten.
„Iedereen kon zien dat hij krom liep van de pijn”, zei commandant Ton Struick van de Haagse
Defensiebunker waar Jol geplaatst werd. „Met deze voormalig topfitte, sterke kerel was geen
land meer te bezeilen.” Hoewel dag en nacht gekweld door helse pijnen wist Jol het tot begin
jaren tachtig vol te houden bij de marine. Hij werd gepromoveerd tot overste, maar in 1983
begon de zeemacht een procedure om hem arbeidsongeschikt te verklaren.
Recht
Toen hij twee jaar later de dienst uit was, bleek zijn pensioen nog geen zeventig procent te zijn
van waar hij recht op had. „Het geld dat ik verdiende was te weinig om van te leven en te veel
om van dood te gaan”, concludeerde Jol. „Ik was in die tijd echter depressief en niet in staat er
werk van maken.” Later klaarde zijn geest op en begon hij een taaie juridische strijd tegen de
overheid.
Tot op het hoogste niveau heeft Defensie zich met de zaak-Jol bemoeid. Volgens
bewindslieden en vlagofficieren is er de afgelopen decennia alles aan gedaan om het
invaliditeitspensioen van de overste buiten dienst op het vereiste peil te
brengen. Klaas Jol vond de inspanningen onvoldoende en kreeg onder
zijn geuzennaam ’majoor sateh’ steun van veel oud-mariniers. Voor
mariniers in actieve dienst was het lastig om Jol steun te betuigen
aangezien de Scheveninger vaak als een losgeslagen kanon over het dek
van de zeemacht rolde.
Publiciteit
Zo werd de strijd voor een hoger pensioen tot op dag van zijn dood
voortgezet. Dat gebeurde door het zoeken van publiciteit in kranten en op
tv, het schrijven van boeken en maken van documentaires. Een gesprek met Jol leidde al snel
tot de dramatische dag van de skistok en wat er daarna allemaal is gebeurd. Het heeft zijn
leven en dat van zijn naasten ingrijpend bepaald.
Enige zoon Robbert: „Onderweg naar de neuroloog is de immobiliteit van mijn vader hem
uiteindelijk fataal geworden. We zullen hem vreselijk missen.”
Arie Booy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Zoals u inmiddels hebt bemerkt is er met dit
Publicatiebord ook “ten Anker nummer 20”
meegezonden….
18/22 mei 2022 is n.l. de redactie …
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Aan boord van de Rival in de haven van Oudeschild tekende de Texelse burgemeester Michiel
Uitdehaag deze week het partnercontract voor Sail Den Helder 2023. ,,We hopen dat de oorlog
in Oekraïne dan geen invloed meer heeft’’, zei Uitdehaag daarbij.
Volgens medeondertekenaar Arian Minderhoud, voorzitter van Stichting Sail Den Helder,
hebben soortgelijke evenementen daar momenteel wel last van.
Voorafgaand aan Sail Den Helder zullen er zeilschepen voor anker liggen op de Reede van
Texel en in de haven van Oudeschild. Die steken op donderdag 29 juni het Marsdiep over om in
Den Helder aanwezig te zijn bij de grote opening. Aan de wal op Texel wordt in het kader van
de Pre-Sail weer een uitgebreid programma georganiseerd met live-optredens van artiesten,
een markt en de voordracht Rede van Texel door een prominente spreker.
Op de kaart
De gemeente Texel draagt 60.000 euro bij aan Sail Den Helder en 15.000 euro aan de Pre-Sail.
De gemeenteraad heeft in totaal 90.000 euro toegekend. De overige 15.000 euro is voor de
post ’onvoorzien’. Burgemeester Uitdehaag ziet het evenement als een mooie kans om de
Noordkop bij een breder publiek op de kaart te zetten.
Op zondag 2 juli verlaten de schepen Den Helder om zich te formeren op het Marsdiep en de
Reede van Texel en via het Schulpengat buitengaats te gaan voor de start van de internationale
Tall Ships Races 2023. ,,Ze varen langs de dijk van Den Helder en Huisduinen, het wordt een
soort vlootschouw’’, schetst voorzitter Minderhoud. Hij verwacht een even groot publiek voor
Sail als in 2017, toen er 350.000 bezoekers kwamen. Ook nu valt Sail Den Helder samen met
de Marinedagen.
,,Sail is een platform om mensen naar het technische domein te trekken. Dat is onder meer van
belang voor de marine, die met een groot personeelstekort kampt’’, zegt Minderhoud. ,,We
focussen ons op jongeren van circa 15 tot 25 jaar om hen in aanraking te laten komen met het
maritieme. Zij kunnen in een internationaal team samenwerken en meevaren. Ook de
basisscholen willen wij erbij betrekken, bijvoorbeeld door de kinderen scheepjes te laten
bouwen.’’
Een ander belangrijk thema is duurzaamheid. ,,We willen het publiek iets laten beleven van de
ontwikkelingen die er zijn. Zo denken we aan een droneshow in plaats van vuurwerk. Ik
verwacht ook dat de provincie tijdens Sail aandacht besteedt aan de plannen die zij heeft met
de haven’’, aldus Minderhoud.
In Den Helder speelt met name de energietransitie naar waterstof. ,,Ook de havens van
Oudeschild en Den Oever hebben er belang bij om de havens in bedrijf te houden nu de visserij
steeds minder wordt’’, stelt burgemeester Uitdehaag.
Als partner van Sail Den Helder heeft Texel twee opdrachten gegeven aan de Sail Academy,
die een groot netwerk met onderwijsinstellingen heeft. De gemeente biedt stagemogelijkheden
en ondersteunt studenten die willen onderzoeken welke maritieme functies in de haven van
Oudeschild realistisch zijn en stelt daarnaast de vraag hoe je vrijwilligers kunt vinden voor de
watersport.
Het is na de edities van 2013 en 2017 de derde keer dat er een Pre-Sail op Texel plaatsvindt.
Meer Pre-Sails
Ook in Den Oever en de voormalige Zuiderzeehaven Kolhorn wordt voorafgaand aan Sail Den
Helder een Pre-Sail georganiseerd. Het varend erfgoed, zoals tjalken en botters, gaat daarna
naar Den Helder.
………………………………………………………………………………………………………………
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”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.
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A4-formaat; 180 pagina’s.
Gebonden in softcover
O.a. voorzien van een index,
lijst met marinejargon,
register van persoonsnamen en
bemanningslijst Hr.Ms. Groningen.
Het boek is verkrijgbaar bij de auteur:
Mart de Goffau te Middelburg
Prijs: € 17,00
Verzendkosten: € 5,20
T: 0118 617 515
E: goffau@zeelandnet.nl
**********************************************************************************************************

Neem eens een kijkje op de website van Marineshirts.nl
Arie en L.S.
Ik was heel blij dat je het opnam voor de koopvaardij in oorlogstijd.
Een oom van mij was stuurman bij de H.A.L.; werd onder de krijgstucht
gesteld en heeft vele konvooi vaarten o.a. naar Moermansk gevaren, is
getorpedeerd geweest en heeft het ongelofelijke geluk gehad dat ie werd opgepikt.
Hij zei er nooit veel over, wel toen ie mij zag in het marine uniform, toen kwam ie een beetje los
maar die mannen hebben ongelofelijk geleden en het meest nog omdat ze zich zo machteloos
en onbeschermd voelden.
Waar hij overigens geen kwaad woord over zei, wel dat ook de Admiraliteit niet de middelen
had die ze nodig hadden.
Dat wilde ik even kwijt Arie,
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hartelijke groet van Flip, Gorinchem

Dit was het de weer even……
Tot volgende week….
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