et 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
arcon46@kpnmail.nl
telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur
06-25160899

“ten Anker / Publicatiebord”
Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag
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.
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Artikel uit Nieuwsblad van het noorden van
9-4-1966

Miss Matchmaker
De 400 opvarenden van de Nederlandse
onderzeebootjager Drenthe en van de
Amerikaanse onderzeeboot jager Garcia
hebben een 20-jarige brunette gekozen tot
„Miss Matchmaker 1966” Celia Prior, typiste
van de Engelse marine, zal nu deelnemen aan de paasfeesten aan boord van beide schepen
die behoren tot het ..Matchmaker eskader van de NAVO.

Vaarwel tenanker@kpnmail.nl

Attentie dit is een dienstmededeling…..
Vanaf heden vervalt mijn e-mailadres tenanker@kpnmail.nl en wordt nu niet meer ondersteund.
Alle correspondentie loopt dus nog uitsluitend via …

arcon46@kpnmail.nl
( de redactie )
Wilt u zo vriendelijk zijn e.e.a. aan te passen….

===================================================
Nog nagekomen post betreffende de overvaren Engelse Mijnenveger….
Ja ik weet het nog goed ben wel wezen kijken en hé viel op hoe
zwaar hij beschadigd was hij bleek op zijn kop op de boden gelegen
te hebben alles wat uitstak was plat maar de grote kabelrol die goed
vast zat niet. Stevig zat. Of de slachtoffers het nog een poos in een
bel hebben uitgehouden is niet gemeld. Maar de mijnendienst moet
van zoiets toch wel iets hebben. Heb ook bij de Engelse marine wel
gezocht maar van een ongeluk wordt nergens iets gemeld.
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Misschien is er iets te vinden via een memoriam van de Engelse mijnen dienst er moeten toch
een aantal opvarende op dezelfde dag overleden zijn.
Ben er zelf ook nog mee bezig. Of rapporten van de Helderse havendienst die houden dat toch
ook bij.
Maar op dit moment verwijst bijna alles terug naar de 2e ww
Rob v/d Linden

Beste Arie en L.S.;
Soms bevat de nieuwsbrief ook voor mij een aanleiding om van me te laten horen,
Toen ik las dat Hr.Ms. De Ruyter naar de sloop ging kwam weer in mijn herinnering de jaren
1965-1966, het eten zittend op de vuilnisbak tijdens de hondenwacht op het ketelruim van een
portie op een hete stoomleiding opgewarmde Nasi, we aten met van alles, ik met de achterkant
van een bahco, sommigen met de steel van een klepsleuteltje, kortom alles was mogelijk, ook
moest ik denken aan de manouvreerwielen van de AMK die nu gaan dienen als materiaal voor
bierblikjes waar ik uren heb doorgebracht al slap lullend met de MAJMACH, toch wel een mooie
tijd.
Ook bij het plaatje van de Brequet Atlantic moest ik denken aan de paar zg, booreilanden
inspectie vluchten die ik daarmee heb mee mogen vliegen, ik zat in Den Haag op school
woonde door de weeks in een Marine Pension zat in de klas VTSOO 6 waar ook een paar
MLD-ers in zaten die goede contacten hadden op het vliegveld Valkenburg.
Soms hadden we dan een dag geen school (ook toen had je al lerarenvergaderingen) en dan
wisten de MLD-ers voor ons wel wat te regelen/ritselen dat als er dan zo’n booreilanden vlucht
was , heel de Noordzee over richting IJsland bij al die booreilanden langs om te zien of er geen
olielekkage was, laagvliegend over de golftoppen rondje booreiland en dan op naar de
volgende, het OB-bestrijdings personeel van de kist ging dan niet mee, op die stoelen mochten
wij zitten, we moesten wel helpen met de huishoudelijke klusjes zoals de rijsthap opwarmen,
eitje bakken eten rondbrengen en daarna de afwas, fruithapje maken zoals sinaasappelen
pellen appeltje schillen enz, e.e.a.
Was op het vliegveld keurig voorbereid en aan boord gebracht, dat was wel echt vliegen heel
laag boven zee dat is heel anders vliegen dan opgepropt in een Transavia of KLM kist naar
Majorca.
Arie en alle lezers, groetjes en tot volgende keer.
Wim Klepper
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo Arie en L.s….
Hieronder een Avenger met als vlieger mr.Slikker.
Tijdens de landing maakte de Doorman een slippertje.
Resultaat de haak trok de kist naar de opstaande rand en
kantelde.
Stikker werd opgepakt door een Heli en de kist door een van de
wal af komende kraan voor Scheveningen.
Rook verbod over het hele schip.
-Met vriendelijke groet, Paul van Geldere
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Ik heb het twijfelachtige genoegen gehad om zowel de ‘7’ als De
Ruyter gereed te maken voor de verkoop aan Peru.
Gelukkig hadden we beide keren een OVA/HLD aan boord die van
wanten wist. O.a. LTZ1 Vochteloo had een ‘neusje’ voor dergelijke
klussen, de andere OVA/HLD was LTZ2 o.c. Brandt die later OVA
werd op de in aanbouw zijnde kazerne Willemsoord op de Nieuwe
Haven

De Peruanen spraken
allemaal Spaans, slechts
een enkeling kon wat
Engels. Wervianen
sloopten alles van boord
dat niet met de koop mee
mocht w.o. een onderdeel
van de vuurleiding.
En het is moeilijk kersen
eten om te communiceren
met mensen die alleen hun
eigen taal spreken die de
jouwe niet is. Helaas was de tijd voor de overgave relatief kort en was het op het laatst ‘kakken
te kort’ om alles voor elkaar te krijgen.
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========================
Dan het verhaaltje, of eigenlijk is het een gerucht, van de
overvaren Britse mijnenveger w.v. de naam nergens is te vinden.
Ik heb een aantal malen bij de mijnendienst gediend
(Bassingracht, Den Helder) maar dat is een verhaaltje dat een
eigen leven is gaan leiden.
Bovendien lijk het mij sterk dat een mijnenveger door de zuiging
van een groter schip er naar toe is gezogen en zo zou zijn
verongelukt.
Dan zouden loodsen met hun tenders terwijl ze dienstvaart lopen,
ook door een mammoettanker worden vermorzeld. In de archieven
is er niets over te vinden en ik verwijs het naar het land der fabelen.
Ab.
Ab, dat moet ik tegenspreken…
Op de eerste plaats varen de schepen die een haven aandoen met een geringere snelheid dan
de schepen op open zee dus zijn de krachten van zuiging door de waterverplaatsing anders
maar wel degelijk aanwezig.
Op open zee met een redelijke snelheid langszij een ander schip komen vraagt heel
nauwkeuring sturen. (z.g. Posttransfer) Bij de K.M. stond dan ook altijd de havenroerganger
achter het roer.
Heel normaal was het zo dat de roerganger met een uitslag (tegen roer) van soms 15 graden of
meer moest sturen om het schip op koers te houden en daarmee zorgde dat de schepen niet tot
elkander werden gezogen.
Ieder schip heeft n.l. te maken met een hogedruk voor en achter zijn schip en een lagedruk aan
weerszijde van het schip.
Het lijkt erop dat de Mijnenveger als kleiner schip uit het roer is gelopen om welke reden dan
ook en deze tegen zijn buurvrouw is aangezogen of aangevaren met alle gevolgen van dien.
Als je ooit eens achter het roer hebt gestaan tijdens olie of lasten laden weet je als geen ander
wat voor krachten die zuigingen met zich meebracht.
(het proces in Engeland wordt gedaan achter gesloten deuren) ?
Ik heb een extra editie gemaakt over bevoorraden op zee , waar je kan lezen welke krachten er
aanwezig waren waar de schepen rekening mee moesten worden gehouden.
LEES HET CITAAT OP BLZ. 8

Hoi Arie en L.s…..
Naar aanleiding van de vraag in publicatie 30 over de gezonken
Britse mijnenveger, zie de volgende pagina.
Van hieruit kan men verder zoeken:
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Fittleton
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Rob Schouw….
HMS Fittleton , oorspronkelijk genaamd HMS Curzon , was een Ton-klasse mijnenveger met
houten romp van de Royal Navy die het grootste deel van haar carrière in de Royal Naval
Reserve doorbracht . Ze werd op 20 september 1976 tijdens een aanvaring met
de HMS Mermaid tot zinken gebracht terwijl ze op weg was naar Hamburg voor een officieel
bezoek. Twaalf marinepersoneel (elf van de Royal Naval Reserve samen met één van de Royal
Navy) kwamen om het leven, waardoor dit het ergste ongeval in vredestijd was waarbij de
Royal Naval Reserve betrokken was.
Geschiedenis
Het schip strandde op 25 mei 1954 bij de
ingang van de haven van Shoreham , West
Sussex , maar werd de volgende dag
gelicht. Curzon maakte van 1955 tot 1959
deel uit van de reservevloot in Hythe . In
maart 1959 liet ze haar Mirrlees-motoren
vervangen door Napier Deltic- motoren in
Portsmouth, voordat ze op 16 november
1960 in dienst werd genomen bij de Royal
Naval Reserve als HMS Curzon . Ze
verving HMS Bickington en legde aan bij
Maxwell's Wharf, Shoreham, de thuisbasis
van Sussex Division RNR. Ze werd
omgebouwd in januari-mei 1965 en
opnieuw in januari-mei 1967, beide in
Chatham Dockyard .
Ze werd omgedoopt tot HMS Fittleton op 1
januari 1976 en opnieuw toegewezen aan
de Channel Group van de Royal Naval
Reserve.
zinken
Ze werd regelmatig bemand door een
combinatie van Sussex en London Division
RNR-personeel (van HMS President ), ze
zeilde op 11 september 1976 vanuit
Shoreham met een grotendeels afkomstige
bemanning van London Division RNR om
deel te nemen aan Operation Teamwork,
een NAVO-oefening in de Noordzee. Na de
oefening voer het schip op 20 september in
gezelschap van zes andere Britse
mijnenvegers richting Hamburg voor een
driedaags officieel bezoek aan de haven,
waarna het zou terugkeren naar Shoreham.
Ze kreeg opdracht een posttransfer uit te
voeren met de HMS Mermaid , een aanzienlijk groter schip met vijf keer de waterverplaatsing,
130 km ten noorden van het eiland Texel . Dit vereiste HMS Fittletonom rond 15.30 uur dicht
achter en naast de Zeemeermin te stomen om een lijn op te pikken.
Fittleton werd gevangen in een lagedrukgebied dat zich dicht bij de romp van een varend schip
bevindt en werd door hydrodynamische krachten dicht bij het fregat HMS Mermaid getrokken.
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Er volgde een kleine aanvaring en de Fittleton bewoog naar voren om te proberen de situatie te
verlaten, maar werd in plaats daarvan midscheeps geraakt door de boeg van de veel grotere
Mermaid en binnen een minuut sloeg hij om. Tweeëndertig overlevenden werden uit de zee en
de gekantelde romp geplukt door de begeleidende schepen, en Duitse en Nederlandse
schepen voegden zich bij de schepen van de Royal Navy op zoek naar overlevenden, waarbij
duikers de drijvende romp binnengingen. Pogingen om Fittleton te houdendrijven door het
passeren van mijnenvegen kabels onder haar schroefassen mislukt toen de lijnen scheidden.
Het schip zonk enkele uren later, tussen 21.00 en 22.00 uur, in 160 voet (49 m) water.
nasleep
De volgende dag, 21 september 1976, tilde een scheepskraan, Magnus , het wrak van de
Fittleton van de zeebodem en werd het schip naar Den Helder in Nederland gebracht waar het
waterdicht werd gemaakt. Daarna werd ze teruggesleept naar Chatham Dockyard .
Vijf lichamen werden gevonden op het schip, maar zeven werden vermist, vermoedelijk
verdronken.
De marine-politie werd ingeschakeld toen het schip op 11 oktober in Chatham aankwam om de
diefstal van contant geld na de berging van het schip te onderzoeken. De bemanning van
Fittleton was slechts een uur voor het zinken uitbetaald, waarbij zeelieden £ 50 of £ 87
ontvingen, afhankelijk van hun rang, en grote hoeveelheden doorweekt geld werden verspreid
over het wrak toen het werd opgehaald. Toen het schip Chatham bereikte, kon er echter slechts
£ 174 worden gevonden, en zes van de tien portefeuilles die ook werden teruggevonden,
bleken leeg te zijn.

Fittleton werd verkocht aan Liguria Maritime Ltd voor de sloop en het volgende jaar gesloopt.
HMS Mermaid werd later verkocht aan de Maleisische marine . Een onderzoek naar de ramp
vond plaats tussen 24 september 1976 en 13 oktober 1976 en het volledige rapport werd in
2005 openbaar gemaakt onder de dertigjarige regel . Er werd een gedenkraam besteld voor de
kerk in Fittleton in Wiltshire .
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Fittleton
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Beste L.S,
Hierbij wat informatie over het ongeluk van de Britse mijnenveger
waar Rob naar zocht.
Vriendelijke groeten,
Gerard

“Citaat uit het Handboek voor Zeemanschap”.
DE JUISTE DWARSAFSTAND
De dwarsafstand tussen de beide schepen wordt bepaald door de invloed, die zij op elkaar
hebben en deze weer - zoals we hebben gezien - door hun vaart, hun relatieve grootte, hun
onderwatervorm, de waterdiepte en de toestand van wind en zee. Ook de soort lading, die moet
worden overgenomen, speelt daarbij een rol, alsmede - uiteraard - de lengte van het tuig.
Lees het geheel door op de link te klikken onder het handje.
Redactie.
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Fort Pannerden in Doornenburg is weer een bijzonder schilderij rijker. Het gaat om de
kanonneerboot Hr.Ms. Braga, op het doek vereeuwigd door Joes Wanders.
Hij is gespecialiseerd in het schilderen van militaire acties op zee. Wanders was zelf bij de
overdracht aanwezig. Hij poseerde op verzoek trots naast zijn schilderij.
De Braga heeft heel kort voor Fort Pannerden gelegen. Om te voorkomen dat het in handen
zou vallen van de oprukkende Duitsers heeft de bemanning het schip tot zinken gebracht.
De Braga lag op 10 mei 1940 bij Millingen aan de Rijn. Toen de commandant hoorde dat de
Duitse vijand Millingen had bezet, voer hij de Nederrijn op tot Fort Pannerden. Daar werd het
kanon onklaar gemaakt en het schip opgeblazen.
Dankzij bijdragen van de gemeente Lingenwaard en door de verkoop van de Marine Kalender
kon het schilderij worden verworven. “Wij gaan op zoek naar een mooi plekje voor het
schilderij”, zegt directeur Jos Peters gisteren bij de overdracht van het kunstwerk.

Bovenstaand artikel stond in “de Gelderlander”…..
Jammer dat hier slechts summiere aandacht aan is besteed door zowel de krant alsmede van
het fort.
Na alle zaken die door veel lezers zijn aangereikt om in dit fort ook vanwege de Maritieme
bijdrage in de oorlogsjaren een plekje te geven, slaan ze in mijn beleving de plank mis
Dit was een unieke opening voor een pracht promotie!.
Redactie.
……………………………………………………………………………………………………………….
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Wist u dat alle eerder uitgaven van ten Anker alsmede van het
Publicatiebord te vinden zijn op onze eigen website onder de
kop eerdere Publicaties.
U treft hier zelfs de extra edities aan…
Redactie!
************************************************************************************************
Even een traantje wegpinken en weer doorgaan met het heden
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Havendagen Zeewolde was een feestje!
Zomerse temperaturen, boten in alle maten, live muziek, kunst, oude ambachten, terrasjes,
braderie, foodtrucks, water(sport)activiteiten, kermis voor de kleinsten: alle ingrediënten voor
succesvolle Havendagen waren afgelopen weekend aanwezig in Zeewolde. Het publiek, dat in
grote getale op het evenement was afgekomen, genoot volop. De drie Havendagen, van vrijdag
22 tot en met zondag 24 juli, trokken niet alleen inwoners van Zeewolde maar ook veel
recreanten die op een van de vele recreatiebedrijven verblijven en ‘bootjesmensen’ van elders
langs het Wolderwijd.
Onder het publiek waren ook opvallend veel oud-Zeewoldenaren die voor deze gelegenheid af
kwamen zakken naar Zeewolde om van het evenement en de optredens te genieten.
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De boten vormden de basis voor de havendagen, maar er was ook volop muziek, met voor
ieder wat wils. Van dweilorkesten, shantykoren, jazz tot ‘Big Bend’ en van rock- tot pop.

Zo konden liefhebbers van Status Quo vrijdag in de feesttent lekker rocken op de stevige
muziek van de ‘Status Quo Forever’ tribute band. Zaterdagavond liep Zeewolde uit
voor een The Best ABBA Tribute Band. Dancing Queen, Mama Mia, Fernando, Chiquitita...
vrijwel alle bekende nummers kwamen voorbij en werden luidkeels en -ook door het jeugdige
publiek- woordelijk meegezongen!
Kortom; de Havendagen Zeewolde 2022 was voor velen een feestje!
De organisatie van de Havendagen Zeewolde lag in handen van Stichting Puur Zeewolde, Puur
Plezier. Het doel van de stichting is om recreanten, toeristen en eigen inwoners te verrassen
met diverse bijzondere belevenissen van eigen bodem.
Bron : Zeewolde actueel

Beste Arie en L.S,
Je artikel over de "De Ruyter " geeft mij toch een wat dubbel gevoel.
Natuurlijk kan zo'n schip niet eeuwig mee, en heeft het na de KM nog
een mooie tijd in Peru gehad. Maar dat de Nederlandse overheid niet in
staat is om dit prachtige stuk erfgoed te behouden is mij een raadsel.
Oude marineschepen uit de 16e en 17e eeuw worden zelf nagemaakt!
Juist omdat het van die bijzondere schepen waren met een grote
geschiedenis. "De Ruyter " lag voor het grijpen en zou een prachtig
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museum en evenementen project kunnen zijn zoals ook al eerder bedacht was.
Vergeet ook niet de promotie voor de Koninklijke marine. Wat hebben we nog over van dat
grote smaldeel en eskader? Helaas alleen nog de foto's van die karaktistieke opbouw van die
mooie kruisers met snorrende A- en B- jagers er omheen en de Poolster om te bevoorraden.
Nou moet ik maar eens ophouden en ga ik verder met de kartonnen versies....
Groet Cor

Het scheepselftal dat tegen een elftal van de Peruaanse marine speelde.

Velen hadden dus een berg haar op hun hoofd. Maar dat kon niet bij een zo’n
belangrijk bezoek, vond de commandant
Vorige week werd bekend dat voormalig marineschip De Ruyter in Ecuador naar de sloop
gaat. In januari 1972 heeft de bemanning van Hr. Ms. Overijssel en met name het
scheepsvoetbalelftal in de verkoop nog een rol gespeeld, zo meldt Bert Nijenhuis.
Hieronder zijn relaas.
Den Helder
„Onlangs las ik in de krant een artikel betreffende omkoopschandalen.
Goksyndicaten, zo lijkt het, beheersen onder ander de voetbalcompetities in Europa.
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Dit artikel deed mij onwillekeurig denken aan een wedstrijd welke wij met ons
scheepselftal speelden en welke we absoluut niet mochten winnen.
Dit had niets met gokken te maken, maar toch!?
In januari 1972 gingen wij met een B-jager van de Koninklijke Marine vanuit de
Nederlandse Antillen naar Peru voor een bezoek aan dat land. Voor acht maanden
waren wij als stationsschip in de Antillen (Curaçao) gestationeerd. Voor ons was dit
een buitenkansje om vanuit de Cariben, door het Panamakanaal, naar de andere kant
van Zuid-Amerika te gaan. Sinds wij Nieuw Guinea waren kwijtgeraakt in 1962, komt
het niet meer vaak voor dat Nederlandse marineschepen dit kanaal passeren.
Kruisers
De haven die we gingen bezoeken in Peru werd Callao. Ongeveer 25 kilometer
verwijderd van de hoofdstad Lima. Het zou niet zomaar een bezoek worden. Neen, het
bezoek stond in het teken van een op handen zijnde verkoop van een van onze kruisers
aan Peru, namelijk Hr. Ms. de Ruyter.
Het bezoek werd derhalve omgeven met veel ceremonieel, toeters en bellen. Wij aan
boord werden daar aardig mee geconfronteerd. Nadat wij het Panamakanaal
gepasseerd waren en op de Grote Oceaan waren aangekomen, stoomden wij in een
spiegelglad zeetje rustig zuidwaarts.
Haardracht
Een grote schoonschipactie volgde. Hutten en verblijven werden leeggehaald alsof het
een voorjaarsschoonmaak betrof. Een dag voor binnenkomst werd het schip ook nog
eens extra in de verf gezet. Een leuke bijkomstigheid was het, nou ja niet voor
iedereen, dat veel bemanningsleden juist lang haar hadden in die tijd. De minister van
Defensie, Den Toom, had een halfjaar daarvoor de haardracht bij Defensie vrijgegeven.
Velen hadden dus een berg haar op hun hoofd. Maar dat kon niet bij een zo’n
belangrijk bezoek, vond de commandant.
Luis
Dus - vrijwillig - redelijk kortwieken werd het of inspectie door de dokter. Gezeten op
een bolder op het halfdek werd er ’zogenaamd’ geïnspecteerd op hoofdluis. U begrijpt
het al. Zij van wie het haar te lang was, en dit niet vrijwillig lieten kortwieken, daar
werd luis geconstateerd en ging het haar er alsnog af.
Bij alle officiële gebeurtenissen (vele party’s, rondleidingen, een dag varen met vips)
hebben we laten zien wat we vooral schietend konden. Daar hoorde ook een
voetbalwedstrijd bij.
Bijgewoond door buitenlandse militaire attachés, ambassadeurs, militairen met veel
goud en overige notabelen speelden wij met het scheepselftal tegen een elftal van de
Peruaanse marine in een redelijk groot stadion.
Banket
Het motto was verbroedering en vriendschap. Na de wedstrijd volgde een groot banket
waarbij wij spelers en ook alle vips van de tribune om en om aanschoven.
Nu hadden wij aan boord een echt goed voetbalteam. Op de Antillen hadden we alles
nog gewonnen. Van de mariniers op Savaneta (Aruba) en ook die van Suffisant
(Curaçao) waren we tot tweemaal toe de baas. Ook tegen clubs als Willemstad, PSV
(politie), Asiento (Shell), Quick’60 (onderwijzers) en alle andere teams op de eilanden
behaalden wij goede resultaten.
Met de rust stonden wij in deze belangrijke wedstrijd dan ook met 3-1 voor. Ik durfde
als coach niet naar de tribune te kijken. We waren duidelijk sterker. Zowel fysiek als
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misschien ook wel mentaal. Laten pingelen die gasten, dat was het motto. Dat willen
ze nu eenmaal graag in dit soort landen. En wij, wij gingen er gewoon stevig tegen in.
Gelijk
Twee man, de doelman en laatste man, nam ik in de rust apart. ’Maak een handsbal,
duik over de bal heen maar zorg dat er gelijk gespeeld wordt’, zo gaf ik hen mee. En zo
geschiedde. Eindstand 3-3. Iedereen blij, verbroedering alom. En ja, die kruiser, die
werd verkocht.”

Jan Kaauw (73) kwam op zijn zeventiende als ’puppes’ 3 bij de marine en zwaaide op 52-jarige
leeftijd als LTZ 2 OC weer af. Hij was olieman en machinist. Tegenwoordig bestaan die termen
niet meer en vallen deze vakken allemaal onder de technische dienst.
Wij hebben veel varend erfgoed dat nauwelijks nog vaart, omdat er geen geld is voor de
brandstof
Roep heel hard Marine in het huis van Jan Kaauw en alles valt van de wand. Het hangt er
helemaal vol met schilderijen, instrumenten, sabels, klewangs en vrijwel alles heeft een
maritieme achtergrond gerelateerd aan de marine.
Uiteraard kan een oud-marineman vertellen dat het een aard heeft. Jan steekt van wal: „Mijn
eerste reis was meteen een geweldig hoogtepunt voor mij. Ik was het zeuntje in het spoelhok
en later kwam ik de machinekamer. Wij voeren met de Hr.Ms. Rotterdam naar Canada voor de
wereldtentoonstelling in Montreal. Ik had het gevoel de wijde wereld in te trekken. Daarna
volgden nog diverse schepen waaronder het fregat de Isaac Sweers (de Witte Olifant), de
Friesland, de Ruijter en de Tromp.”
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Stonk
Jan is al ruim veertig jaar getrouwd met zijn vrouw Margot. Zij is Duitse en hij heeft haar
ontmoet in Kiel waar hij op dat moment met de Ruijter lag. Lachend: „Ik had net de hele inhoud
van een septic tank over me heen gekregen en stonk een uur in de wind. Nadat ik gedoucht
had en mijzelf had opgekalefaterd ontmoette ik haar. Zij werkte op het raadhuis van Kiel en was
op uitnodiging met een delegatie van de gemeente aan boord. Gelukkig was ik weer
brandschoon en toen sloeg de vonk over.”
Na zijn pensionering is Jan allerminst op zijn lauweren gaan rusten. „Welnee joh, daar was ik
veel te actief voor. Ik ging vrijwilligerswerk doen bij ’s Heeren Loo en Stichting Philadelphia.
Daarnaast beoefende ik een aantal vechtsporten en later verdedigingssporten. Ik verzamel
muntjes uit Nederland en Duitsland en Margot verzamelt postzegels. En ik film graag.”
Dat brengt het gesprek op een andere grote hobby van hem, het maken van de jaarlijkse
marinekalender. Op tafel ligt de editie van 2023 al klaar. „In 2019 nam ik deze taak over van
Harrie Faber en 2023 wordt mijn vierde uitgave. De kalender heeft elke maand een ander
onderwerp, voorzien van tekst en foto’s. Dat kan een item zijn uit de oude doos met een stukje
historie of een actueel onderwerp. Vorig jaar had ik er 600 besteld en er zijn er 500 van
verkocht. De kalender kost 10 euro. Om mensen te prikkelen een kalender aan te schaffen geef
ik wel eens wat voorzetjes op mijn website en licht ik een tipje van de sluier op met betrekking
tot de onderwerpen die er in komen te staan.”
Mijnenveger
Wat doet Jan met het geld dat hij hiervoor krijgt? „Dat gaat allemaal naar doelen die gerelateerd
zijn aan de marine en waar vrijwilligers keihard aan werken. Ik noem bijvoorbeeld de
traditiekamers van de MLD (Marine Luchtvaart Dienst) en de Onderzeedienst, maar ook aan het
schip de Bonaire, gelegen in het dok naast Kinepolis, en de mijnenveger Hoogeveen, te zien
vanaf de Weststraat.”
„Ook de zeekadettenkorpsen in Nederland heb ik hoog in het vaandel staan. Ik probeer die
jongens en meiden toch te enthousiasmeren om te kiezen voor een varend beroep bij de
marine. Er is al zo’n personeelstekort, dus je moet die jeugd koesteren. Daar zou de marine het
voortouw in moeten nemen, vind ik. Wij hebben veel varend erfgoed dat nauwelijks nog vaart,
omdat er geen geld is voor de brandstof. Neem de jeugd die belangstelling heeft voor de marine
eens mee op zo’n boot. Laat ze het water ruiken, laat ze zien wat er bij komt kijken om te varen
en geef ze aan het eind van de dag de traditionele ’blauwe hap’. Daar geloof ik in. En het is
voor zowel de zeekadetten, andere belangstellenden, als de marine een win-win situatie.”
Jan is verknocht aan Den Helder. Vroeger vond hij de mensen wel eens ouderwets en
behoudend. Ook binnen de marine: „Elk schip had zijn eigen stamkroeg en daar week je niet
van af.”
Nu vindt hij dat Den Helder enorm in de lift zit en enorm aan uitstraling wint. „En dan zeuren
mensen wel eens dat een en ander ten koste gaat van het authentieke karakter, maar wees er
eens blij mee en zie hoe de binnenstad opknapt.”
Heeft hij nog vakantieplannen nu de kalender klaar is? „Jazeker, ik ga met Margot een cruise
maken in de Noorse fjorden. Alles wat vaart maakt mij gelukkig.”
Jan Ambriola ontmoet inwoners van Den Helder en spreekt met hen over het leven in hun
stad.
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S.J.J. Gieling
E-mail
siemenmieke@kpnplanet.nl
Uw bericht
Ik heb een schild/plaquette van
Sociaal-medische dienst bij de Kon
.Marine in Driehuis die ons is
aangeboden in1980 door Tom Bombay
aan de biljart vereniging Heemstede.
Deze club bestaat niet meer dus mijn
vraag willen jullie dit schildje terug
hebben, ?
Groeten Siem Gieling

Voor mannen/vrouwen van de ex SMD een kans dit
schildje te bemachtigen want ze worden zo niet meer
geleverd….
Telefoonnummer verkrijgbaar bij uw redactie.
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De afgelopen maand is er
vooruitgang geboekt bij de Damen
Naval-projecten. Lees hier de
belangrijkste updates van de Midlife
Update/Benoemd Onderhoud van
Zr.Ms. Johan de Witt, het autonoom
varen-project F.A.S.T., de F126fregatten voor de Duitse Marine en
Superjacht YN 478.

MLU/BO Johan de Witt:
schip ligt in het droogdok

Zr.Ms. Johan de Witt is op 2 juli verplaatst naar het overdekte dok van Damen Shiprepair
Vlissingen voor de volgende fase van het gezamenlijke Midlife Update en Benoemd
Onderhoud- project. Met behulp van drie sleepboten werd het schip langzaam achterwaarts het
droogdok in gevaren.

“Het dokken van de Johan de Witt is een belangrijke mijlpaal, omdat het project daarmee weer
een geheel nieuwe fase ingaat”, vertelt Project Directeur Fer Tummers. “Gezien de afmetingen
van het schip blijft het indokken altijd spannend, maar het hele proces is vlekkeloos verlopen.
De hele operatie is ‘s ochtends om 6:00u gestart en even na 12:00u kon het team de eerste
inspecties in het dok uitvoeren.”
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Het Dok & Haven-team van projectpartner Damen Shiprepair Vlissingen was verantwoordelijk
voor het dokken. “Het verliep heel goed”, aldus Project Manager Rosan Schulp van DSV. “Het
team heeft al zo veel dokkingen gedaan, maar het blijft een uitdaging, zeker met zo’n groot
schip. Maar ze is goed naar binnen gegaan en stond meteen goed op de blokken.”

Rosan prijst de goede coöperatie tussen DSV en Damen Naval. “Het is een mooie
samenwerking waarbij we veel om en na elkaar aan het werk zijn. Goede afstemming en
samenwerking is hierbij cruciaal. Damen Naval heeft het schip schoongewassen en is bezig de
huid te stralen. Wij volgen dan met onze metingen, inspecties en waar nodig reparaties. Hierna
wordt het schip weer door Naval in de verschillende lagen verf gezet.”
De komende maanden worden verschillende dok-gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd,
zoals het stralen van het complete onderwaterschip en het behandelen van alle tanks, het
demonteren en inspecteren van alle buitenboordafsluiters en de zogenaamde tubelures. Ook
wordt het schip opnieuw in de verf gezet. Intussen gaan de werkzaamheden aan boord ook
door en werkt DSV onder andere aan de verschillende liften pompen, kranen, hangaardeur,
ramps en andere installaties. Nu het schip op de blokken ligt, kan ook worden begonnen met de
werkzaamheden aan de achterklep, de PODS en de boegschroeven.

Betwetertje.
Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn
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Voor Oekraïne
Deze week verscheen bij Walburg Pers het boek Voor
Oekraïne. Dit is een selectie van de meest opmerkelijke
toespraken die president Zelensky aan de vooravond
van en sinds de inval van Rusland heeft gehouden.
Alle opbrengsten van dit boek worden gedoneerd aan
de bevolking van Oekraïne.
Om stil te staan bij deze bijzondere publicatie zetten we
vandaag graag een aantal andere boeken over
Oekraïne, oorlog, en de Krim op een rij.

We doneren alle opbrengsten van dit
boek aan de bevolking van Oekraïne

Volodymyr Zelensky
Voor Oekraïne
Paperback € 19,99
Voor Oekraïne is een selectie van de meest opmerkelijke toespraken die president Zelensky
aan de vooravond van en sinds de inval van Rusland heeft gehouden. Vanaf 21 februari,
vooruitlopend op de aanval, roept hij de Oekraïense bevolking plechtig op zich tot één natie te
verenigen. Het boek bevat dramatische redevoeringen van de ochtend en de avond van de
invasie, maar ook institutionele toespraken voor het Amerikaanse Congres, het Franse,
Engelse, Nederlandse en Belgische parlement en talrijke toespraken tot de Oekraïense
bevolking, uitgezonden op sociale netwerken.

=====================================================================
Beste Arie, Ik heb het bijzondere verhaal Dhr. Van Vroege
gelezen, waar ik als 20 jarige bij de Marine Brandweer ben
gekomen en dat ik ook als één van de eerste bij deze Crash
aanwezige was met onze snelle poederblusser-jeep bij de
gestrande Avenger aankwamen dat was in november 1955 op de
korte baan 17-35 [lengte 1500 meter] Grumman TBM-3S2.
Marine Vliegkamp Valkenburg ligt onder de zeespiegel de grond
om de startbanen zijn drassig. zodat de vlieger z'n gashendel niet
terug had gezeten hard remde kwam hij op z'n kop [cockpit] half
in die grond terecht wij konden met onze bijl maar een stukje
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perspex ruit van de cockpit stuk
slaan om vervolgens met onze
reddings scherpe mes met een
stompe punt z'n parachteriem
doorsnijden wij van de brandweer
hebben nog geprobeerd om het
staart gedeelte op te tillen helaas
mislukte dat, gelukkig dat
beschreven is van die LSK
chauffeur snel ter plaatsen was
en de staart optilde en wij de
vlieger eruit konden halen, dat
was voor ons het laatste konden
doen de rest werd overgenomen
door EHBO deskundige voor
vervoer naar Overveen?
hospitaal.
De ronde ging als dat wij van de
brandweer bier en gevulde
koeken hadden gekregen en een
bedankje van de vlieger is dat ons
niet overgekomen. Dit verhaal
van Dhr. Van Vroege kwam heel die situatie weer naar boven dit vergeet je als 87 jarige niet.
Op 24-oktober 1955 heb ik nog een ernstige crash meegemaakt en dat is lang bij mij blijven
hangen. Arie als je dit wil publiceren zou ik zeer erkentelijk zijn [schrijven is niet m'n beste kant]
wel een goede jongen, de hartelijke groeten van mij Fred Boogert.👍

Leuk stukje over die MUD palen en ben, uit nieuwsgierigheid, even
te keer gegaan op Google Maps om te onderzoeken of ik deze ook
met behulp van ‘streetview’ te pakken kon krijgen.
Helaas is dat maar met één paal gelukt bij de oude veerhaven van
Breskens en wel op een plekje waar wij een aantal jaren geleden
tijdens een van onze fietstochten door Zeeuws Vlaanderen onze
lunch oppeuzelden.
Ik hoop dat het kopiëren lukt

Ab Woudstra,
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Ja waar blijft de tijd, het MVKValkenburg is niet meer net zoals het
vliegveld Ypenburg waar alleen de verkeerstoren nog overeind
staat te midden van de nieuwbouw. Ooit het vliegveld vanwaar de
kon. familie vertrok of aankwam.
Op Valkenburg
rest alleen nog het
Hangartheater

De thuisbasis voor de MLD Squadrons 320,
321, 860, 3 en er waren er nog wel wat meer,
die met een diversiteit aan vliegtuigen vloog
zoals de Grumman Avenger en -Tracker,
Hawker Sea Hawk, Neptune en Orion.
Ik werkte daar als kersvers korporaaltje bij de
bevoorrading, onderdelen uitgifte, en kende de
kisten op den duur op mijn duimpje. En soms
had men tijdens een hele lang patrouillevlucht,
deze vliegtuigen bleven zo maar een kleine 20
uur ‘hangen’ zoals men dat uitdrukte, een
‘koffiepaai’ nodig en dan werd er een willekeurig mannetje aangewezen die moest zorgen voor
het ‘hapje en drankje’ onderweg en was je niet zo goed of je ging naar de bottelier met een door
de vliegers getekend briefje wat je allemaal
moest ophalen.
Begonnen met meevliegen met de Neptune
en daarna kwam de Orion aan de beurt die
tevens een heel stuk moderner was.
Dat was in de tijd dat er nog onderofficieren
vliegers waren, meestal als co-pilot maar
soms ook als eerste vlieger. Ook heb ik de
eerste vrouwelijke onderofficier vlieger mee
mogen maken, Betty Langweer, een hele
sympatieke dame die later overging naar de
burger luchtvaart.
Dus reed je met je volgeladen karretje van de bottelier naar de kist om alle goede gaven een
plekje te geven. Karretje wel netjes terugbrengen, please!
Maar dan was het headset op, riemen vast en gaan met die banaan en vloog je op relatief lage
hoogte langs de kust om te kontroleren of de koopvaardijers geen troep overboord gooiden of
hun ruimen spoelden. In die tijd beschikten we nog niet over de hedendaagse sensoren
waarmee je zelf snachts die kontrole kunt uitoefenen met b.v. warmte kamera’s en infrarood.
Over de headset kreeg ik dan verzoeken voor een bak koffie, een broodje e.d. en ging dat dan
bezorgen bij een van de 13 crewmembers. Soms zocht men ook kontakt met een schip en
stelde men bepaalde vragen.
Maar ook in die tijd vlogen we wel een Russen tegemoet die netjes langs de grens maar ook
vaak er op vlogen en er dan op werden aangesproken.
Antwoord kreeg je zelden of nooit.
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Ook Russische oorlogsschepen werden
vereerd met een bezoek als er nog geen
NATO schepen in de buurt waren. Waren die
er wel dan vlogen we gewoon verder.
Of om de noord óf om de zuid en vlogen dan
richting Denemarke en de andere
Scandinavische landen om bij Finland langs
de Russische westgrens te vliegen en kregen
we nog wel een ‘begeleiding’.
Een stukje over de Balkan, stukje Turkije dan
over de ‘voet’ van Italië en dan in
zuidwestelijke richting en soms maakten we
dan een tussenlanding op Gibraltar om even de benen te strekken.
En dat was vaak een spannend
moment omdat in die tijd de
grens met Spanje dicht was en
je niet over Spaans
grondgebied mocht vliegen en
kwamen we vanaf het zuiden,
nét niet op de grens van Spanje
over de Baai van Algeciras
terwijl je de baan al zag liggen.
Die ligt van water tot water, van
de Baai van Algeciras tot aan
de Middellandse Zee

Dus als je ‘doorschiet’ is het gewoon plons. Dan gooiden de vliegers de kist op zijn kant en was
je al bijna de baan voorbij maar telkens weer lukte het.
Na een uurtje gingen de verkeerslichten dan weer op rood, het verkeer van en naar Spanje
moet de baan kruisen (zie foto), en konden wij weer het luchtruim in om nu om de noord te
gaan, terug naar huis en weer laag over de golven om de scheepvaart te kontroleren.
Mijn langste zit, mét een stop te Gibraltar, was ruim 19 uur en dan ben je goed gaar maar moet
je nog wel even de kist ‘na servicen’, alle opnames die waren gemaakt naar het analysecentrum
brengen en ik ruimde dan de boel op en nam de onderhoudsploeg de zaak over.
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Met de huidige Dorniers van de Kustwacht kan men veel meer en werken alle sensoren ook in
het donker.
Ab Woudstra

Nabrander !
Vergeet niet het e-mail adres van ten anker nu aan te passen….

arcon46@kpnmail.nl
Tot volgende week…de redactie !
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