Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten
de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden
en verleden.

“ Redactie “
http://www.tenanker.com

Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl
telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur
06-25160899

“ten Anker / Publicatiebord”
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.

HET PUBLICATIEBORD Nr. 24
5e jaargang – 14 juni 2022

Blunderen…..
“Aan het blunderen geslagen”, lees “met zijn klus tegen
het dekhuis gelopen”, dat overkwam uw redacteur…
Door mede te delen dat Bart Nijenhuis op 18 mei j.l.
was overleden beging ik de fout van mijn leven…
Ik kan u thans met zekerheid te kennen geven dat Bart
nog springlevend is en ik persoonlijk mijn excuses
aan heb geboden !
Hoe kan zo’n blunder nu ontstaan?
Ik kreeg op 26 mei j.l. een emotioneel telefoontje van een jongedame dat haar vader was
overleden en begreep dat dit over Bart ging doch communiceren met een slecht bereik is
een slechte zaak, zo blijkt want het ging niet over B. Nijenhuis maar over A.J. Nijenhuis.
Deze les kwam binnen !....in het vervolg vraag ik een bevestiging op schrift of op mail
opdat ik een ieder ervan met de juiste informatie op de hoogte kan brengen en daarmee
dit soort blunders in het vervolg voorkomen.
Hieronder treft u de juiste informatie aan …

A.J. Nijenhuis

* 22-05-1937 Huissen
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† 18-05-2022

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.
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@zeekadetkorps-veere.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,
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Edwin F. H. Krummel
Voorzitter Zkk Veere

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

Dit is nou écht varen

REPORTAGE
Historische zeiltocht op kroonstukken van Wieringen
Zij verlangen helemaal niet terug naar die tijd. Zij denken: wat een werk was dat toch
Lars van der Bel
„Dit is nou écht varen.” Even valt het helemaal stil buiten de haven van Den Oever. Kees, Hans,
Ralf, Dieks en Ronald kijken vol berusting om zich heen. Links de uitgestrektheid van de zee,
rechts een hagelnieuw dijklichaam van de Afsluitdijk. Onder hun voeten: de WR 4, een
Wieringer aak uit het jaar 1900, voor de gelegenheid aangedreven door niets meer dan de
wind.
DEN OEVER
Alle mannen hier hebben iets met varen en met geschiedenis. Ook voor allen geldt: alles uit hun
jeugd is goed en vertrouwd en alles wat daarvoor is gemaakt, is reden tot studie. Het verklaart
waarom we vandaag amper Wieringers, laat staan vissers, onder ons hebben. Tjeerdo
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Wieberdink: „Zij verlangen helemaal niet terug naar die tijd. Zij denken: wat een werk was dat
toch.”
Tjeerdo Wieberdink is een grote roerganger achter de Historische Hoek van de haven van Den
Oever. Tussen de visafslag, het dok van machinefabriek Luyt en de kleine varende visfabriekjes
is de hoek een historisch ankerpunt. Maar behalve een fraai zicht biedt de Havenboet en de
drie historische schepen ook vertier aan. „We proberen dit zo goed mogelijk te exploiteren.
Voorheen hadden we nog wel eens vaartochten van een paar dagen, maar dat lijkt steeds
minder te worden. Daarom bieden we sinds kort ook tochtjes van een paar uur aan.”
Het doel van de tochten is om het nautisch erfgoed van Wieringen levend en bevaarbaar te
houden. Dat erfgoed bestaat uit twee Wieringer aken, de WR 4 en de WR 173, en een skuutje
uit het jaar 1840, de WR 60. Allemaal hebben de schepen hun eigen verhaal, hun eigen
bijdrage geleverd aan de Wieringer visserij en hun eigen plaats in de geschiedenis. Wat er over
het algemeen over valt te vertellen: de schepen herinneren aan een tijd dat vissers van
Wieringen zich nog voornamelijk in de ondiepe wateren van de Waddenzee bewogen, dat vis
levend aan wal moest worden gebracht en dat vissen naast een liefhebberij vooral pure
noodzaak was.
Tjeerdo: „De skuutjes zijn in de loop van de negentiende eeuw allemaal verdwenen en
vervangen door aken. Aken hebben een opgeblazen hoofd en een dikkere kont, ze zijn breder
en konden daardoor meer vis vervoeren.”
Meer vis was nodig na een toegenomen vraag aan eiwitten vanuit steden als Amsterdam en
Haarlem. Steden die bovendien steeds beter konden worden bevoorraad na de opening van de
tramlijn Van Ewijcksluis - Schagen en de latere komst van de Amsteldiepdijk.
Liefhebberij
Dat de WR 4, de WR 173 en de WR 60 de tijd van toen naar de tijd van nu hebben weten te
overbruggen, komt door toeval, historisch besef en liefhebberij. En dat die liefde nog lang niet is
uitgewerkt, blijkt wel uit de manier waarop Kees, Hans, Ralf, Dieks en Tjeerdo deze
zondagochtend hun passie beleven.
Ralf (uit Amsterdam): „Mijn ouders wonen in Friesland en als ik ze bezoek dan pak ik altijd de
lange route over de dijk. Gewoon om even te kunnen zien hoe het peil erbij staat en hoe de
schepen liggen.”
Hans: „Soms doe je ook dingen als krabben, schuren, verven. Het is veel werk, dat onderhoud
aan oude schepen. Maar dat varen vergoedt het allemaal.”

Landrotten
En wat nou als je niet kan varen?
Tjeerdo: „We bieden ook zeillessen aan voor landrotten. We eisen twee dingen: je mag niets
weten en je moet niets kunnen.”
Dieks: „En als je dan ziet dat de helft van de cursisten bij ons blijft hangen, dan doen we het
toch ergens goed.”
Kees: „Volgens mij blijft het weer nog wel even rustig. Dat is mooi, want dan kunnen we
vanmiddag nog een rondje.”
Uniek rondje
Wil je zelf een uniek rondje (met zeil en buitengaats) varen op een van de nautische erfstukken
van Wieringen? Tot september is er iedere eerste zaterdag en zondag van de maand een
mogelijkheid om mee te varen. Gaan naar de website van stichting Onderdak Nautisch Erfgoed
Wieringen (ONEW) voor meer informatie en reserveringen.
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Cees van der Giessen
Periode: 1962-1985. Functies/plaatsingen: Telegrafist/EOV - Hr.Ms Lochem, Hr.Ms. Axel,
Hr.Ms. De Ruyter. Vliegtuigonderzeebootbestrijder (VOB) VSQ 4 (laatste reis a/b Hr.Ms. Karel
Doorman). Onderofficier SDID (MARID). 1974 overgang burgerdienst: Staffunctionaris
Automatisering, Hoofdambtenaar belast met computerbeveiliging KM, Plv./Wnd. Hoofd
Veiligheidszaken
Joop M.A.C Timmermans uit s’ Hertogenbosch
Joop heeft gevaren op - Zeven Provincien - De Ruyter – Drenthe - Hobein –
Karel Doorman – Overijssel – Utrecht - Hercules en uiteraard geplaatst in het MOKH en
het MKERF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrouilleschip stopt snelle drugsboot in Caribisch gebied
DEN HELDER
Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft op volle zee het transport van een lading van
driehonderd kilo cocaïne onderschept.
In de Caribische Zee stopte het patrouilleschip een zogenoemde go-fast (snelle motorboot).
Een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch gebied had de go-fast met vier opvarenden
ontdekt ten noordwesten van Aruba. Hierop werd de boordhelikopter van het stationsschip
ingeschakeld, momenteel een helikopter van de Amerikaanse kustwacht. Toen de motorboot
niet reageerde op stopsignalen werden waarschuwingsschoten afgevuurd. Daarop gaven de
opvarenden zich over. Met behulp van twee snelle onderscheppingsvaartuigen (FRISC’s) zijn
de opvarenden aangehouden. De opvarenden en de drugs zijn vervolgens overgedragen aan
de Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.
Eerste vangst
Het is de eerste drugsvangst sinds de Groningen in april 2022 weer actief is als stationsschip in
het Caribisch gebied voor onder meer anti drugsoperaties. De vangst vond plaats op 24 mei,
maar is vanwege het onderzoek pas recent bekendgemaakt.
Casper Duin
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Met maritieme groet, Dirk Frelink
…………………………………………………………………………………………..

https://onzemarinevloot.weebly.com/bernisse-ams-60.html
Op de bovenstaande pagina onder de kop Averij staat een foto van drie mannen bij een schip,
met gereedschap in handen. De tekst zegt: “Het bijkappen van de spanten…”. De foto is
duidelijk geposeerd maar ze zijn zeker niet bezig met spanten kappen – daar komt veel groter
gereedschap bij te pas. De man op de voorgrond heeft en breeuwhamer in de hand en hoewel
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het breeuwijzer in zijn andere hand niet goed te zien is (het kan best een beitel zijn), wordt een
breeuwhamer uitsluitend voor breeuwen gebruikt. Dat is het inhameren van breeuwsel, een
mengsel van werk (uitgeplozen touw, bij voorkeur hennep) en pek, in de kieren tussen
de gangen van de huid of tussen de planken van het bovendek om ze waterdicht te maken.
Geweldige website, trouwens.
MVG,
Taco Nolf
( Red.) Dit bovenstaande stuk kreeg ik op mail vanuit mijn website “Onze Marine Vloot”
…Interessante aanvulling voor de mannen van de Mijnendienst en van de Bernisse, vandaar
dat ik deze in ons Publicatiebord vermeld….
Zie foto hierboven….
…………………………………………………………………………………………………………
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Beste lezers…
Ik ben in het bezit gekomen van een “plotkijker”, was een kijker van voor de oorlog op schepen
van de KM maar ondanks alle naspeuringen niet te achterhalen wat het was of waar hij voor
diende.
De fabriek is er niet meer en zelfs oude werknemers weten het niet. Ik heb ook navraag bij het
Marine Museum gedaan meer dat heeft niets opgeleverd! Is er misschien iemand onder onze
lezers die er iets meer van weten en er iets over kan vertellen?
Het is een zeer grote kijker in een houten kist en werd met bouten tegen een want gemonteerd
ik vermoed om vanaf de brug op de plottafel te kunnen kijken ?
Alvast bedankt ( zie foto’s boven en onder )
Henk Woudenberg

Reacties s.v.p. via uw redactie

Kom ik zowaar in het Publicatiebord nr. 23 een bekend plaatje tegen in de
nieuwsbrief. Een oom van mij die ook bij de KPM heeft gevaren had twee
van die plaatjes op het toilet hangen. Hij heeft op meerdere KPM-ers
gevaren.
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Volgens hem zogenaamde ‘typeplaatjes’ die bevestigd waren op het zogeheten ‘poopdeck’.
Een term die mij niet bekend is. Alle schepen hadden een dergelijk plaatje.
Helaas is de goede man inmiddels ter ziele zodat ik hem niet meer info kan vragen en de
maatschappij bestaat niet meer.
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Stoomschip Op ten Noort in een Indonesische haven
Ab Woudstra,
LTZVK2 o.c. b/d
12150 SW 89th.
Opa Locka, Florida, USA.

Geachte Arie en Lezers,
Van 1958 tot 1988, heb ik bij de Koninklijke Marine gediend.
Van die 30 jaar was de onderzeedienst, 10 jaar lang mijn domicilie.
Nu na 34 jaar kijk ik nog steeds met plezier terug op die tijd.
Mijn hobby heeft dan ook te maken met die onderzeedienst,
en dan wel specifiek met de boten waarop ik heb gevaren.
Nu mijn vraag: Van 2 van deze boten mis ik nog 2 revers speltjes.
Hierbij een foto:
Het zijn de revers speltjes van Hr.Ms. Tijgerhaai en de
Hr.Ms. Tonijn.
Indien iemand mij daar aan kan helpen, ben ik diegene
HEEL erg dankbaar.
Wat de kosten zijn, dat hoor ik dan wel.
Alvast dank,
Simon SMEULDERS
s.smeulders@ziggo.nl
tel: 0623771655

Heb jij ook nog ergens in een oude fotoalbum, schoenendoos of repatkoffer nog herinneringen
uit vervlogen jaren en wil je die delen?...
Laat het mij dan even weten middels mail opdat we daar een plekje voor kunnen maken…
Hieronder tref je een kopie van mijn beoordeling als baksmeester in de EMV.
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De Bernisse heeft een nieuwe website…
https://ams60bernisse.nl/
Kom over de valreep en u bent welkom…..
……aan boord van de AMS Bernisse, onderdeel van het
‘Platform Varend Erfgoed Koninklijke Marine’ en ‘Varend monument’.

Bekijk de promofilm over de AMS Bernisse
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Het type AMS 60 is één van het type mijnenvegers welke na de 2e wereldoorlog zijn gebruikt
voor het vegen van zeemijnen o.a. in de Europese kustwateren.
(AMS staat voor “Adjutant Mine Sweeper”). Van de ca. 350 schepen die bij diverse
nationaliteiten verspreid over de wereld in dienst waren gesteld is er, voor zover bekend, anno
2021 nog maar één nog regelmatig varende en is het eigendom van de
‘Stichting tot behoud van de AMS ms Bernisse’.

Den Helder
Het patrouilleschip Zr.Ms. Groningen wordt het grootste marineschip ter wereld met een
onderwaterspoiler. De Hull Vane is in Den Helder overgedragen aan de marine.
De Hull Vane, een uitvinding van een bedrijf uit Wageningen, bestaat uit een verzonken
spiegelvleugel, die schepen efficiënter en stiller maakt en tegelijkertijd de zeewaardigheid
verbetert. Naar verwachting zorgt de vleugel voor een brandstofbesparing van minstens tien
procent.
Behalve de tactische en besparende voordelen is er ook operationele winst: door de Hull Vane
schommelt het achterdek minder en blijft het helikopterdek stabieler. De onderwaterspoiler is elf
meter breed en zal begin 2023 worden geïnstalleerd op het achterschip van de Zr.Ms.
Groningen.
,,Buitenlandse marines kijken ondertussen met serieuze belangstelling mee naar de resultaten’’,
zo meldde kapitein-luitenant-ter-zee Marin van Herk eerder in het magazine van Defensie. ,,Op
internationale symposia blijkt dat iedereen het een fantastische toepassing vindt, maar dat nog
niemand het aandurft. De aanschaf en de aanpassingen aan het schip kosten beiden een half
miljoen. Daarna nog eens een miljoen voor de plaatsing. Totale kosten dus twee miljoen.’’
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Kijk ook eens terug in onze webmagazine… www.tenanker.com

Tot volgend Publicatiebord….
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