Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd,
“de redactie “ !

“ De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen
wordt."
" De redactie geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."
" Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde
gegevens"
“ Door toezending van stukken, foto’s, mails of andere zaken onder naam geeft u automatisch
toestemming deze ook onder uw naam te plaatsen.

I.v.m. de AVG kunt u de privacy verklaring vinden op onze website www.debakstafel.nl onder de
tab: “ten anker”
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar
toestemming voor te vragen.

tenanker@kpnmail.nl / 1e jaargang 29 december 2018

Extra editie inzake de Helderse Courant
over Hr.Ms. Friesland te Havana
Voor alle abonnees die niet woonachtig zijn in de Noordkop en dus
waarschijnlijk de Helderse Courant niet lezen ben ik zo vrij geweest (met toestemming) het
artikel van Arie Booy over te nemen en deze uitgave met u te delen…..
Gratis digitaal abonnement ?....:
kijk even op http://www.debakstafel.nl bij " voor anker "
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Een cubaanse wijs haar zoon naar het Nederlandse oorlogschip

Havana Q
Voor de tweede keer sinds 1950 lag
een Nederlands oorlogsschip in de
haven van Havanna.
Net als twee jaar geleden was het Zr.Ms. Friesland dat een bezoek aan Cuba bracht.
,,Het bezoek van Zr.Ms. Friesland aan Havana, Cuba leverde mooie plaatjes op”, zegt
overste Nicole Kuipers. Zij is de commandant van het patrouilleschip dat na een verblijf
in de West als stationsschip op terugweg is naar Den Helder. ,,Een bijzondere laatste
haven van deze Westreis”, vindt Kuipers.

2

Het Nederlandse oorlogschip passeert de havenhoofden van Havana
Net als tijdens het bezoek van Zr.Ms. Holland aan New York in juli, leverde dit
havenbezoek sfeervolle beelden op. Ze werden gemaakt door defensiefotograaf Jasper
Verolme die speciaal voor dit doel was ingevlogen. Verolme: ,,Ik hoop dat de mensen in
Nederland iets warmer worden door deze heerlijke foto’s van de Friesland in Havana.
Wat een fijne stad en een fijn schip.” De uit de jaren veertig en vijftig daterende kleurige
Amerikaanse auto’s vormden een fraai contrast met de strakke lijnen van het
marineschip.
In tropenwit geklede bemanningsleden genoten van het Latijns-Amerikaanse sfeertje met
dito muziek en drankjes als Cuba libre. ,,Swingend door Havana”, twitterde de chef
d’equipage enthousiast. Op de eerste dag van het havenbezoek was er een ontmoeting
met Cubaanse genodigden en een lunch op de brug van de Friesland. Het schip lag op
een prachtige plek midden in het centrum. ,,Bij de bemanning stond de haven van de
Cubaanse hoofdstad hoog op het verlanglijstje”, legt overste Kuipers uit.
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Commandant Nicole Kuipers (2e van rechts) ontvangt Cubanen op de brug
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,,Samen met de Nederlandse ambassadeur Valkenburg zijn we op bezoek geweest bij de
Cubaanse aurtoriteiten om ervaringen op gebied van counterdrugsoperaties uit te
wisselen en mogelijkheden voor coördinatie te bespreken.” Daarnaast was er voldoende
gelegenheid om te gaan passagieren. Het schip is op 5 december weer thuis.

Een deel van de bemanning bij het voormalige parlement
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Swingen in het centrum van de stad
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Amerikaanse sleeën bepalen het stadsbeeld van Havana

Wij wensen de gehele bemanning fijne dagen en een goede kerst…
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