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19e Zeemansloop – 23 april 2022 – Den Haag/Scheveningen
Vanuit startlocatie Houtrust Squash aan de Laan van Poot in Den Haag (met
voldoende gratis parkeergelegenheid) organiseert WSV de Zeemansloop in
2022 de 19e Zeemansloop.
Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. En ook Nordic Walkers zijn van
harte welkom.
De routes van de Zeemansloop worden in 2022 gevoerd langs vijf bijzondere
herdenkingspunten: het Indië-monument, het Monument op de Waalsdorpervlakte, het
Oranjehotel (gevangenis) in Scheveningen, de gedenkplaat van de Engelandvaarders op
de Boulevard en het monument voor de Franse mariniers/commando’s in Wassenaar.
Wij hebben 6 routes uitgezet, t.w. 5km, 10km, 15km, 20km, 30km en 40km; de 5km-route
is ook geschikt voor mensen die een rolstoel, rollator of scootmobiel gebruiken.
De 20/30/40km-deelnemers lopen langs het Herdenkingsmonument op de Waalsdorpervlakte
naar de rust– en stempelpost bij Boerderij Meyendel.
De 30km en 40km lopen door de duinen naar de zuidpunt van de Ganzenhoek, vanwaar de
30km naar een rust bij een paviljoen of kiosk op de Wassenaarse Slag gaat.
De 40km-lopers maken een lus en komen via de Pan van Persijn (Panbos) en de duinen tussen
Katwijk en Wassenaar ook naar de Wassenaarse Slag, waar ook zij bij een paviljoen of kiosk
kunnen rusten.
Vanaf de Wassenaarse Slag gaat de route voor 30 en 40km-wandelaars een vrij lang stuk over
het strand, waarna ze door de duinen en langs de Watertoren en het Oranjehotel naar de
Pier/Boulevard gaan.
Op de boulevard staat het beeld van het Vissersvrouwtje dat uitziet over de zee. Op de sokkel
van dat beeld is het volgende gedicht te lezen:

De zee, die steeds weer nam
Zal eenmaal wedergeven
Allen die zijn gebleven
Aan hem die eerst ontkwam
De heer van wind en water
Aan Christus triomfater.
Alle deelnemers
lopen langs de
Tweede
Binnenhaven
voordat ze terug
gaan naar het
beginpunt bij
Houtrust Squash.

Shantykoor
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Net als in voorgaande jaren wacht een Shantykoor de deelnemers bij de finish op met gezellige
muziek en zang. Tot circa 16:30 uur zodat ook de 30/40 km-lopers daarvan kunnen genieten.

Betwetertjes….

Je kan beter een blauwtje lopen, dan een groentje blijven
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Jeroen Visser

Noord-Korea zegt nooit sorry
'Noord-Korea zegt nooit sorry is een meeslepende
vertelling over een desastreus verlopen Noord-Koreaanse
spionagemissie. Het verhaal is een grote ontdekking van
journalist Jeroen Visser, die hiermee het Koreaanse
conflict op een originele wijze dichterbij brengt.’ - Ruben
Terlou
Op 17 september 1996 strandt een Noord-Koreaanse
spionage-onderzeeër voor de kust van Zuid-Korea. De
zesentwintig bemanningsleden gaan aan land.
Zuid-Korea slaat groot alarm en mobiliseert veertigduizend
soldaten: wat volgt is een ijzingwekkende en bloederige
klopjacht naar de aangespoelde Noord-Koreaanse
bemanningsleden.Elf van hen plegen zelfmoord, dertien
worden er vermoord, één wordt nooit gevonden en de
laatste, stuurman Lee Kwang-soo, wordt gearresteerd.
Wonderlijk genoeg wordt deze stuurman niet gevangen gezet, maar ingelijfd door de ZuidKoreaanse marine, waar hij later instructeur wordt en tot de dag van vandaag een anoniem
leven leidt. Bijna vijfentwintig jaar later stuit correspondent Jeroen Visser per toeval op dit
verhaal dat hem onmiddellijk fascineert. Hij is vastbesloten de stuurman te vinden, vooral als
blijkt dat Noord-Korea hem na al die jaren nog altijd wil wreken.
Wat volgt is een zoektocht langs getuigen, generaals, journalisten en K-popzangers, dwars door
het moderne Korea, waar de wereld van Squid Game en Samsung botst op die van een van de
wreedste totalitaire dictaturen in de geschiedenis.
Jeroen Visser (1979) is correspondent voor de Volkskrant. Hij woont met zijn gezin in
Stockholm. Tussen 2016 en 2020 was Seoul zijn standplaats, waar hij onder meer verslag deed
van de Amerikaanse toenadering tot Noord-Korea onder Donald Trump.

……………………………………………………………………………………………………….
Rosita heeft een nauwsluitende skibroek gekocht. Ze is - laten we zeggen – volslank.
“Het model heet Capri," verklapte ze trots aan haar man, "Wat zeg je er van? "
Hij haalde eens diep adem en merkte toen op:
"Deze broek lijkt mij voor jou minder geschikt. Capri is een eiland en geen - eh – geen
werelddeel …."
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Wordt vervolgd…
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Korporaal Radio-Radar monteur Dienstplichtig van 1967-1969
MOKH - Radio-Radar opleiding Erfprins - Oorlogshoofdkwartier Vlissingen Dishoek

Nico v.d. Wetering

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Martin Anker is een beetje aan het opruimen en heeft een aardige
scala aan boeken, banden en DVD’s die hij van de hand wil doen…..

Voor een vergroting : tenanker@kpnmail.nl
Voor informatie over de boeken, banden en DVD’s : info@ankerconsultancy.com
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Den Helder
De Kon. Familie aan
boord van de
Heemskerk Wilhelmina
en Hendrik Koningshuis
Marine

Na grafplundering zijn restanten alsnog retour
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Olof van Joolen
DEN HELDER
Het is een kleine pleister op een grote wond. Nederland krijgt vier kleine restanten van uit de
Javazee verdwenen scheepswrakken terug. Indonesië stemde toe dat inventaris van tijdens de
Slag in de Javazee (1942) tot zinken gebrachte oorlogsbodems naar ons land komt.
Het gaat om, op het eerste gezicht, in het militaire leven heel gewone voorwerpen.
Twee granaathulzen, het bedieningswiel van een afsluiter en een wijnfles. Ze werden
gevonden door leden van een Nederlandse expeditie die in 2016 de laatste
rustplaatsen van de tot zinken gebrachte schepen bezocht.
Tijdens die trip konden ze niet zoals gehoopt mooie beelden van de
wrakken maken voor een documentaire die zou worden vertoond ter
gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de slag, maar ontdekten de
duikers en wetenschappers dat de wrakken van Hr.Ms De Ruyter,
Kortenaer en Java bijna in zijn geheel verdwenen waren. Ze werden
hoogstwaarschijnlijk door Chinese scheepsslopers uit het water
gehaald, in stukken getrokken en op Java tot oud ijzer verwerkt.
De affaire was een enorme schok voor nabestaanden en zorgde in
politiek Den Haag voor ophef omdat Indonesië niet wakker leek te
liggen van de grootschalige grafschennis. Uit onderzoek van lokale
journalisten werd zelfs duidelijk dat de Chinezen van lokale overheden
toestemming hadden gekregen voor de grafplundering.
Het zorgde in Nederland voor woede omdat de wrakken de laatste
rustplaats van 915 Nederlandse opvarenden waren die tijdens de Slag in de
Javazee met hun schepen ten onder gingen. Onder hen was schout-bijnacht Karel Doorman die het geallieerde vlootverband aanvoerde dat
tevergeefs probeerde de Japanse opmars te stuiten.
Tijdens de expeditie die werd gefinancierd door het Karel Doormanfonds
werden de vier artefacten gevonden op de plek waar de Java en de
Kortenaer hadden gelegen. De spullen mochten Indonesië niet uit en werden
opgeslagen.
Na diplomatiek overleg mogen de overblijfselen nu alsnog naar ons land.
Maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed is erg blij met de ontwikkeling. „Dit zijn spullen met een sterke
symbolische en emotionele waarde.
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………………………………………………………………………………………………………………

Zeeuwen vissen bij onze kust om de mooie scheermessen
Fikse hoeveelheden gaan ervan naar Frankrijk en vooral Spanje en Portugal. De Nederlander
kan er niet voor warm lopen. Maar voor de kust van Callantsoog en Texel liggen mooie
mesheften ofwel scheermessen. De afgelopen maanden werd daar enthousiast op gevist.Vier
vaartuigen vissen commercieel op deze onbekende lekkernij. Slechts weinigen kennen het
product. Erg jammer, want ze liggen weliswaar niet voor het oprapen maar in onze kustwateren
wemelt het van de mesheften. Meestal komen strandwandelaars ze tegen na een storm. Dan
zijn ze losgeslagen van hun ’anker’ en drijven met de stroom en golven richting strand. Daar
zorgen onder andere meeuwen en steltlopers ervoor dat de inhoud snel wordt opgegeten. In
zuidwest Europa kunnen ze de ’bij ons’ gevangen mesheften wel waarderen. Van het viertal
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komen er twee uit Yerseke en één uit Kortgene. Deze schepen vissen het grootste deel van het
jaar voor de Zeeuwse eilanden en ook voor de monding van de Westerschelde. De HA-36 is de
enige mesheftenvisser uit het noorden. Het vaartuig vist vrij regelmatig voor de Zeeuwse kust
maar de schipper pioniert graag om de beste kwaliteit te vangen en wisselt nog weleens met
locaties voor de kust van Noord-Holland of boven de Waddeneilanden. De laatste maanden vist
de HA-36 vooral vanuit Den Helder.
Export
De HA-36 is eigendom van Meromar dat een vestiging met schelpdierverwerking heeft in
Harlingen. De door de HA-36 gevangen scheermessen gaan naar de fabriek in Harlingen om
gereed gemaakt te worden voor export. Behalve de HA-36 vist ook de YE-243 al geruime tijd
vanuit Den Helder. De ene keer dwars van Callantsoog en de andere keer voor de kust van
Texel. De KG-8 uit Kortgene heeft ongeveer twee maanden vanuit Den Helder gevist, maar is
nu weer terug op de vertrouwde locaties voor de Zeeuwse kust.

Rebus….
De redactie heeft voor deze week een rebus in elkaar gedraaid…. Los hem op en stuur uw
antwoord in mail naar tenanker@kpnmail.nl
Voor de goede inzender ligt een leuk boekje klaar t.w.v. € 14,95
Sluiting inzending is gesteld op 8 maart, bij meerdere goede oplossingen wordt er geloot.
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Reactie op de laatste ten Anker / smaldeel 5
Goedendag,
Ik vind het nog al een vreemd verhaal waarbij de schrijver van dat
stuk spreekt over het vast gebonden zijn van een helikopter.
Ik heb een aantal jaren gediend bij vsq8 , en heb zo`n story nog
nooit gehoord. trouwens ik zou niet weten hoe dat zou hebben
kunnen gebeuren. als wij iemand moesten afzetten gebeurde dat
altijd op het achterdek. Vastbinden van de kabel lijkt mij ook heel
vreemd wand de hoist operator die ik ook was bediende van de Hoist en deze was nooit zo
lang na het afzetten dat er iemand de kabel kon pakken.
Rein Adriaensen.

………………………………………………………………………………..
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Oekraïne
Voor het laatste nieuws op marine gebied over deze
oorlog kunt u het beste de site
www.marineschepen.nl in de gaten houden.
De laatste link die ik voor deze nieuwsbrief
kreeg was deze

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

Bottelier Herman……
Lily en Suzanne
Lily en Suzanne waren de beste vriendinnen.
Maar enige dagen geleden gebeurde er iets waardoor
de vriendschap een klein beetje bekoelde en dat
kwam zo. De meisjes hadden afgesproken in een
restaurant in de Spoorstraat te Den Helder.
Terwijl Lily keurig op tijd was, kwam Suus een half uur
later met rood behuilde ogen binnenvallen.
"Waar kom jij vandaan?” wilde Lily weten.
"Het is verschrikkelijk,” begon Suzanne. "Ik krijg een baby I”
Als door een adder gebeten sprong Lily uit haar stoel omhoog en begon tegen de ongelukkige
Suzanne uit te varen.
"Zeg, hoor eens, dat gaat te ver. Als dat waar is, is het uit met onze vriendschap."
"Dat moet jij nodig zeggen,” antwoordde Suzy kwaad. "Eergisteren vertelde je me, dat je ook in
verwachting was !”
"Maar dat is heel wat anders !” verklaarde Lily, "ten slotte verwacht ik een baby van mijn
verloofde, bottelier Herman"
Waarop Suze spottend opmerkte:
"Van wie dacht je dan dat ik de mijne had?"
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Uit de Oud Rotterdammer (krant voor 50 plussers)
Onze sergeant was een smeerlap In 1960 kreeg ik een oproep voor de keuring voor militaire
dienst. Ik moest mij melden op de Mathenesserweg in Rotterdam. Daar had ik ook een
onderhoud met majoor Nix, die wilde weten hoe ik tegenover de dienstplicht stond. Ik had een
en ander gehoord van mijn een jaar oudere broer. Hij was ingedeeld bij de cavalerie in
legerplaats Oldebroek, bij Zwolle. Hij was chauffeur van een ritmeester. Ik vertelde dat ik er
positief tegenover stond, maar wel bezig was met mijn carrière.
In 1961 kreeg ik een oproep dat ik mij moest melden bij het tweede depot Infanterie in Blerick,
bij Venlo. Ik was eerst naar de kapper geweest voor een kort kapsel en mijn oudste broer bracht
mij naar het station. Ik nam de trein naar Venlo. Daar aangekomen liep ik met een groep
richting de kazerne en meldde mij aan in de kantine. Toen kwam een man binnen met een mooi
uniform en sterren op zijn kraag. Het eerste wat hij zei, was: “Vanaf nu staat u onder de
krijgstucht.” Wat dat zou inhouden merkten wij snel: luisteren en je mond houden.
Enge man
Er kwam een man op ons af. Hij bleek een sergeant te zijn. Een heel enge man. Hij nam ons
mee naar een ander gebouw. Hier werd onze slaapplaats aangewezen; een stapelbed en ik
kreeg het onderbed toegewezen. Mijn bovenbuurman kwam uit Breda en was een liefhebber
van alcohol. Naast ons bed stond een kledingkast. We moesten de volgende dag kleding
ophalen in een magazijn. Alles legergroen en twee maten: te klein of te groot. We namen alles
mee naar de kamer en moesten
alles netjes opvouwen. De
volgende dag kregen wij les in
exercitie. Netjes lopen in de rij
naar de eetzaal.
Kleineren
Eén keer in de week kregen wij
zwemles in Venlo. Dat was voor
mij geen succes. Ik was een
keer bijna verdronken in de
Maashaven en sinds die tijd had
ik waterangst als ik geen grond
voelde. Mijn maatjes hadden er
lol in mensen onder te duwen.
Bij ons waren enkele stagairs
ingedeeld, die een opleiding
volgden in Weert als kort
verband vrijwilliger. Zij werden
daar sergeant. Ze konden in de burgermaatschappij geen baan vinden en hadden er plezier in
de jongens te kleineren. Het waren geen vrienden van mij. Zij kregen na verloop van vier jaar
een zak geld mee. Meer dan wij. Van de een gulden per dag moesten wij tien cent sparen voor
na onze diensttijd. Ook moesten wij kamerwacht spelen. Ik had kamerwacht en had alles
schoongemaakt, ook de hanglampen. Toen kwam de enge sergeant met witte handschoentjes
alles controleren. Hij kon niets vinden. Ik moest even naar het toilet en liet de deur van mijn kast
open staan en toen nam hij wraak. Hij maakte mijn kast leeg en gooide alles op de grond, die
engerd. Ik moest weer alles opvouwen. De smeerlap zag dit lachend aan.
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Bivak
We gingen ook op bivak. Wij werden gedropt op een oud vliegveld buiten Venlo en moesten in
het aardedonker teruglopen. Er werd een lichtkogel afgeschoten, zodat wij de goede kant
zouden opgaan. Na aankomst moesten wij ons tentje opzetten en een schuttersputje graven.
Geen hobby van mij, zodat ik laat klaar was. Maar de volgende dag was ik snel klaar met het
dichtgooien. Mijn putje was niet diep! Er kwam een auto met ontbijt en koffie. Het ei van het
ontbijt gebruikten wij als handgranaat: groen en hard!
Wachtlopen
Op een dag moest ik wachtlopen bij een gebouwtje zonder communicatiemiddelen. De
wachtcommandant kwam langs en vroeg: “Noem de consignes.” Wist ik veel. Ik wilde eerst
vragen: wil je morgen terugkomen? Maar hield wijselijk mijn mond dicht. Ook de jongens uit
Weert vonden het leuk ons te kleineren. Ik moest hun kamer vegen en hun bed opmaken. Voor
het weekend hielden zij wapeninspectie. Volgens hen zat mijn loop vol met zand. Mijn wapen
had nooit zand gezien… Hierdoor moest ik een trein later nemen van hen. Dat overkwam nog
een knaap. Wij liepen naar de achteruitgang en klommen over het hek. Hierdoor waren wij nog
eerder op het station dan de groep. Het was of zij water zagen branden! Na twee maanden
kwam een eind aan onze opleiding bij de stoottroepen. Ik werd overgeplaatst naar Kampen voor
een opleiding voor militaire administratie. Wij gingen met vier personen met een lange treinreis
naar Kampen.
Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Het Marinemuseum hoopt ergens dit jaar de vier artefacten van gezonken
schepen bij de Slag in de Javazee te kunnen tentoonstellen.

DEN HELDER
Museumdirecteur Kees Boelema Robertus is ’trots en blij’
met de aanstaande komst van de vier opgedoken
voorwerpen naar Den Helder. Het gaat om een granaathuls
en een afsluiter van Hr.Ms. Kortenaer en een granaathuls en
een wijnfles van Hr.Ms. Java.
,,Dit is vooral voor de nabestaanden en iedereen die er iets
mee heeft van grote waarde. Iets dat hun familieleden en
makkers in handen hebben gehad. We verwachten niet
meteen duizenden bezoekers extra, maar zeker tientallen. De
artefacten zijn heel bijzonder.’’
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Rot
Wanneer de vier voorwerpen definitief aan de Hoofdgracht
kunnen worden tentoongesteld, is niet duidelijk. De artefacten
zijn recent per diplomatieke post vanuit Jakarta in Nederland
gearriveerd.
Komende zaterdag zijn ze eenmalig te
zien in Den Haag tijdens de herdenking
van de Slag in de Javazee. Daarna
verkassen ze naar Den Helder. ,,De
artefacten hebben natuurlijk 75 jaar op
de bodem gelegen. Het is eerst zaak
de rot te stoppen, want anders
verkruimelt de hele boel. De artefacten
zullen naar verwachting moeten
worden geconserveerd. Ons land telt
daarvoor slechts enkele specialisten.’’
,,Daarna kun je de voorwerpen niet zomaar in een kast
zetten’’, vervolgt de directeur. ,,Er moet ook tekst en uitleg bij.
We moeten het verhaal vertellen over de slag. Alles bij elkaar
gaan er mogelijk wel enkele maanden overheen voordat ze
definitief worden tentoongesteld.’’
Scheepsbel
Het Marinemuseum bezit op dit moment een scheepsbel van
de Hr.Ms. De Ruyter die bij de Slag in de Javazee in 1942 tot
zinken werd gebracht. ,,Met de artefacten en het schilderij dat
wij zaterdag definitief in bruikleen krijgen, hebben wij een mooi
ensemble.’’
Oud-marineofficier Boelema Robertus neemt zaterdag tijdens de herdenking in de Kloosterkerk
in Den Haag het schilderij ’De Slag in de Javazee’ in ontvangst. Hij krijgt dat uit handen van Ben
Bekkering, voorzitter van het Karel Doorman Fonds en vice-admiraal b.d. ,,We hebben het
schilderij al in het museum voor de proefopstelling. Dat gaat vrijdag eerst naar Den Haag, waar
wij het zaterdag tijdens de herdenking krijgen.’’

Den Helder
Het steekt marineofficier en VVDraadslid Rogier Bruin al langer dat er in
Den Helder geen herdenking is van de
Slag in de Javazee. Deze zondag is het
tachtig jaar geleden dat de slag
plaatsvond. Zoals elk jaar vindt er een
herdenking plaats in de Kloosterkerk in
Den Haag.
,,Hier in Den Helder doen we daar niks
aan. Dat is toch best opmerkelijk, als de
thuisbasis van de Koninklijke Marine’’,
vindt Bruin.
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,,Vooral als je bedenkt dat we in onze gemeente een gedenkteken hebben waarmee wordt
verwezen naar deze historische gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. In de tuin van het KIM
staat een borstbeeld van schout-bij-nacht Karel Doorman, die als eskadercommandant samen
met nog negenhonderd andere opvarenden sneuvelde in deze zeeslag. Vijf jaar geleden vond
daar nog wel een herdenking plaats. Dit borstbeeld is in 1954 aangeboden door ’de burgers van
Den Helder’, aldus de tekst op de sokkel. Vele gesneuvelden waren natuurlijk ook afkomstig uit
de marinestad. Het staat dus symbool voor de onlosmakelijke band tussen Den Helder en de
KM én dus ook met Karel Doorman. Als inwoner van Den Helder en marineofficier vind ik dat
we deze tachtigjarige herdenking daarom niet zomaar voorbij kunnen laten gaan”, aldus Bruin.
Om die reden wil hij
aanstaande
maandag om 12.00
uur een korte
plechtigheid houden
in de tuin van het
KIM bij het
borstbeeld van Karel
Doorman. ,,Een
herdenking voor en
door de inwoners van
Den Helder. Iedereen die geïnteresseerd is in het
levend houden van de herinnering aan de zeeslag en
de slachtoffers daarvan is welkom. 28 februari is de
sterfdag of vermissingsdag van Karel Doorman en de
honderden andere omgekomen opvarenden.”
Omdat het gaat om defensieterrein is vooraf aanmelden noodzakelijk. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden bij Rogier Bruin via RN.Bruin@hetnet.nl of 06-24271147

Even ter herinnering. Nu de coronamaatregelen
grotendeels zijn opgeheven, is het Veteranenbivak te
Vlissingen bij de sporthal Baskensburg ook weer open.
Iedere vrijdagmiddag van 13:30 - 17:00 u
Een mooie, schone ruimte met lage consumptieprijzen.
Je kan er gezellig babbelen met elkaar, of misschien is het
een idee om lid te worden van de veteranen-biljartclub.
Op 2 april houden we er onze Algemene Ledenvergadering; misschien is het een idee om eens
een voorverkenning te doen?
AVOM- en COM-leden zijn er van harte welkom, ook als je geen veteraan bent.
Voor nu in ieder geval veel leesplezier en een fijn weekend,
Rob Schouw
AVOM-Zeeland
…………………………………………………………………………………………………………….
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Gratis tegen vergoeding van de verzendkosten….

Stuur een mailtje naar de redactie….

Ongeval Hr.Ms. Zeven Provinciën op 17-11-1966

Dringende
oproep….

De redactie is naarstig op zoek naar
foto’s van voor, tijdens en/of na dit
ongeval waarbij twee sobats het
leven lieten en twee ernstig zijn
verwond.
Wie helpt mij uit de brand….
Stuur uw foto naar
arcon45@kpnmail.nl
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Ahoi…. Alle-hens aan dek !!
Degene die mij uit de vergetelheid heeft gehaald houdt van varen en zeilen. Alleen al daarom is
hij een uitzonderlijk figuur. Daarnaast is hij net een oude zeebonk, want hij heeft zich helemaal
verdiept en ingeleefd in het leven en werk van de zeeman uit de vroegere zeiltijd. Die zeiltijd is
zijn passie en er wordt wel gezegd dat hij in een vorig leven op de grote vierkant getuigde
zeilschepen heeft gevaren. …..En alles wat uit die tijd nog in zijn hoofd zit: dat ben ik.
- Ik ben woordvoerder van de oude zeilvaartmatroos.
- Ik ben de taal die de zeilvaartmatroos sprak aan boord van zijn schip.
- Ik ben alles in zijn leven en werk dat tot die taal heeft geleid.
- Ik ben alles tussen 'niet aan de bak komen' en 'een oogje in het zeil houden'.
-Ik ben… zeemanstaal
U kunt mij meteen herkennen aan uitdrukkingen als: overstag gaan, bakzeil halen, iemand de
loef afsteken, niet te hard van stapel lopen, proosten op de goede afloop, er is geen land met
hem te bezeilen. Om er maar een paar te noemen.
De Nederlandse taal staat bol van mij.
Zonder blikken of blozen gebruikt u mij.
In élk gesprek kom ik voor.
U begrijpt dat ik me daarom heel erg
belangrijk vind. Mijn 'beschermheer' vindt
dat ook. En ook dat er meer aandacht moet
worden besteed aan mij, mijn afkomst en
mijn
cultuurhistorische
achtergrond.
Taalkundig ben ik heel educatief én ik geef
inzicht in het zeemansleven en het werk
aan boord waaruit ik ben ontstaan.
Mijn 'weldoener' vond dat ik pas optimaal
tot mijn recht zou komen en nog meer voor
iedereen herkenbaar zou zijn als ik in
boekvorm in de openbaarheid zou treden.
Dat heb ik dus gedaan en het boek dat ik
nu ben, heet

Zeemanstaal spreken
we allemaal….
Ik mag wel zeggen dat ik als boek heel erg
aantrekkelijk ben.

Succes bleef dan ook niet uit. In augustus 2007 kwam ik voor het eerst 1000 keer uit de drukpers.
In november 2007 nog eens 1000 keer. Ook in november 2008, november 2011, november 2014
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én september 2015 kon ik het niet laten om nog eens met 1000 per keer met mijn overrompelende
persoonlijkheid in de openbaarheid te verschijnen. Ik ben nog steeds onverminderd aantrekkelijk
en actueel en bovendien overvloedig beschikbaar.
De prijs van mijn prettige verschijning is € 14.95 (excl. verzendkosten) en dat is tegenwoordig
goedkoper dan de aankoop van een enigszins fatsoenlijk bosje bloemen. En ik ben veel leuker
om te geven natuurlijk. Aan uzelf, vriend of vriendin, collega of zakenrelatie. Zomaar, voor een
verjaardag, met Sinterklaas of met Kerst.
U kunt mij in een enkele boekwinkel kopen. Maar liever nog wil ik dat u mij bestelt via de website
van mijn 'weldoener'. Want daar wordt hij persoonlijk veel wijzer van.
Mogelijk treffen we elkaar binnenkort. Ik kan haast niet wachten om door u te worden bekeken
en bewonderd.
Meer over mij en mijn 'ontdekker' kunt u vinden op/via
www.infogrotezeilvaart.nl 023-5277838 http://www.linkedin.com/in/tonvanschoonhoven

Mooie foto toegezonden door één van onze lezers,,,, (Bezoekje aan Hellevoetsluis)
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