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UIT DE LONGROOM
Nu het jaar 2021 bijna voorbij is blikken
we terug op weer een bijzondere
periode. Na bijna 1½ jaar was het dit
voorjaar weer toegestaan om aan
boord van de Hoogeveen te gaan
werken. Deze periode van niets hebben
kunnen doen aan boord kwam
natuurlijk
door
de
verschillende
beperkende maatregelen opgelegd
om de verspreiding van het Covid-19
virus te minimaliseren. Na het spontane
gevoel om naar Den Helder te gaan
kwam al gauw de kater toen we ons
schip weer zagen…. wat gaat de
conditie van een schip snel achteruit.
Het betekende de eerste paar dagen
schoon schip maken, want het was
binnen behoorlijk stoffig
geworden.
Maar dat was niet het ergste. Toen we
aan bakboord de scheepshuid gingen
bekijken bleek dat er ter hoogte van de
kombuis en de longroom vele planken
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en stukken berghout totaal verrot waren.
Door een lekkage vanaf het bovendek
was er veel vocht tussen de planken
gekomen en zijn we genoodzaakt om
deze delen te vervangen. Gelukkig
werd er een lading nieuw hout
gebracht dat volledig gesponsord
bleek te zijn. We hopen dat we in het
voorjaar van 2022 aan de gang kunnen
om de rotte delen te vervangen.
Ook hebben we klachten ontvangen
dat de scheepshuid aan stuurboord wel
een kwastje kan gebruiken. Voldoende
werk dus om het nieuwe jaar met volle
moed te beginnen. Gelukkig is de
centrale
verwarming
die
onder
deskundige leiding van Harrie is
aangelegd, door de leverancier
goedgekeurd en dus zitten we er wat
temperatuur betreft weer warmpjes bij.
Dat is niet alleen prettig voor de
vrijwilligers, maar vooral gunstig omdat
het schip binnen minder klam en droog
gehouden kan worden.
Naast de perikelen aan boord zijn er ook
aan het thuisfront van een aantal
vrijwilligers de nodige zorgen. Dan is het
goed dat we als vrienden omzien naar
elkaar en met elkaar meeleven.
Vanuit de longroom wens ik iedereen
fijne feestdagen toe met allen die jullie
dierbaar zijn.
En laten we hopen dat we volgend jaar
weer gezond aan de slag kunnen en
met veel plezier gezamenlijk verder
kunnen werken aan ons schip. ♦

Frans van Heest
Voorzitter

VAN DE SECRETARIS
Het is alweer december, eind van het
jaar, dus tijd om achterom te kijken. Het
was een moeilijk jaar waarin niet veel
mocht of kon. Net als vorig jaar werd
het al of niet aan boord kunnen
verblijven voor een groot deel bepaald
door
de
Covid-19
maatregelen.
Gelukkig waren alle vrijwilligers die al of
niet regelmatig aan boord waren, twee
keer ingeënt .

Maar… de werkweken dat we wel aan
boord waren hebben we toch veel
dingen kunnen doen. Het onderhoud
binnen in het schip is tijdens de slecht
weer periodes voortvarend aangepakt.
De Cv-installatie is volledig operationeel
gemaakt en zorgt nu voor een
temperatuurtje wat het verblijf aan
boord
behaaglijk
maakt.
Maar
misschien
wel
belangrijker,
het
vochtgehalte is na het in werking stellen
van de CV drastisch gedaald! De
installatie draait op dieselolie en is zuinig
in verbruik!
De olie tanks zijn aan het zicht
onttrokken en veilig geplaatst. Hete
plan is om te zien of we in de
whalegang twee extra radiatorplaten
kunnen plaatsen. Dat zal er dan voor
zorgen dat de warmte beter verspreid
wordt.
Ook zijn we verder gegaan met de
vloerbedekking in het caf. Hier waren
we even mee gestopt omdat we in het
caf wat lekkage hadden vanaf het
bovendek. Dat is nu opgelost door Joop
Stessen en ondergetekende met
slotbouten
en
pakkingplaat.
We
hebben nu geen lekwater meer in het
caf en ook niet meer in “Willem” zijn hut.
Tijdens de goed weer periodes hebben
we veel schilderwerk buiten kunnen
doen.
Zo was de hele grote paravaan toe aan
het nodige onderhoud, een uitgebreid
verslag van deze werkzaamheden leest
u elders. Ook de paravanen op het
achterdek zijn door Benno weer mooi
geschilderd. Ook een aantal bolders zijn
een mooie rode kop rijker. Langzaam
maar zeker gaat het onderhoud vooruit.
Ook is een aanvang gemaakt met het
herstel van de ZEER slechte plek van de
scheephuid aan bakboord. Helaas
werd het ons door de weergoden niet
gegund dit grote werk tijdig gereed te
krijgen. Maar we hebben het hout dat
nodig
is
voor
deze
herstelwerkzaamheden al aan boord.
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Het aangetaste deel van de Hoogeveen

We verwachten de werkzaamheden
zodra het kan in het nieuwe jaar voort te
zetten.
Vooral het afgelopen jaar hebben we
een aantal afgevaardigden van de
verschillende (overheids-) instanties
mogen ontvangen.
Michiel Tegelenberg en Gerard Hellings
van
de
Stichting
Nautische
Monumenten (SNM) bezochten ons om
het bestuur van de VVKM te informeren
over de plannen voor het aanleggen
van een nieuwe brug (beide SNM).
Elders een beetje info over de ze
plannen. Een paar weken later
vereerde ook Albert Groothuizen van
Zeestad BV de Hoogeveen met een
bezoek om met alle aanwezige
vrijwilligers te filosoferen over deze
“brugplannen”. De diverse architecten
hebben hard gewerkt aan het ontwerp
van de brug die heet stadshart moet
gaan verbinden met Willemsoord. Het
ontwerp beoogt een brug voor
voetgangers en fietsers welke een vrije
doorvaart heeft van 8mtr. Hier het
probleem, de Hoogeveen is 8,75 meter
breed!) Wat zijn dan de opties… een
bredere doorvaart of de Hoogeveen
verkassen. Maar het is duidelijk dat de
VVKM van mening is dat het verkassen
geen optie is.
Tussendoor kwam dhr Henk Mosk
oplopen. Hij wilde horen hoe de VVKM
dacht over het openen van een B&B
aan boord, zo een beetje eind 2023….
Dat idee hebben we eigenlijk meteen al

afgeschoten. Onder andere omdat
voor het verkrijgen van de benodigde
vergunningen zoveel zal moeten
worden
geïnvesteerd
in
veiligheidszaken. Maar buiten dat, wie
van de paar vrijwilligers zijn in staat om
wanneer dat nodig is een eitje te
bakken, de bedden te verschonen en
de boel zodanig te kuisen dat gasten
tevreden aan boord kunnen verblijven?
Zijn het (ex)-marineklanten, ach die zijn
wel wat gewend.. maar toch!
Maar we ontvingen niet alleen
belangrijke bezoekers, de VVKM (Frans
en ondergetekende) zijn voor een
kennismakingsbezoek op visite geweest
bij Mevr. Ariane Hoog, directeur van de
Stichting Erfgoed Den Helder en
Willemsoord BV. We hebben een heel
goed gesprek gehad over de diverse
onderwerpen die al of niet de VVKM
rechtstreeks aangaan. Waaronder over
zeer praktische zaken, zoals het kunnen
gebruiken van een ponton voor het
schilderen van de scheepshuid aan
stuurboord.
Wij hebben dit overleg ervaren als
positief en veel belovend.
Tot slot, Joop, Maarten en ik hebben
i.v.m. de aanstaande kunstlicht route
alvast de illuminatieverlichting in orde
gemaakt en gehesen. Nu alleen nog
inpluggen in de timers en vanaf 18
december liggen we er weer mooi
verlicht bij.
In elk geval gaan wij weer met veel
enthousiasme en vol goede moed het
jaar 2022 in. ♦
Met vriendelijke groet,
Paul R. van Winsen
Secr./wnd pnm stichting VVKM

De beoogde brug…….

Nieuwsbrief van de stichting VVKM  Uitgave 2021  pagina - 4 -

NIEUWE NAAMBORDEN!
Toen ooit Hr. Ms. Hoogeveen de
Hoogeveen
werd,
werden
de
naamborden door de Kon. Marine
ingenomen. Omdat ook toen al het
laten maken van twee naamborden
nogal begrotelijk is, was het wachten op
een gelegenheid om ze gesponsord te
krijgen. Alweer vele, vele jaren geleden
deed deze mogelijkheid zich voor en
was een bedrijf in Middelburg bereid om
twee borden te leveren. Maar… men
was niet gespecialiseerd in het maken
van dit type borden met als gevolg dat
de letters wat “dun” waren uitgevoerd.
Maar de VVKM was al lang blij dat men
op afstand weer kon zien dat men naar
de “Hoogeveen” keek! Door de jaren
heen hadden de borden veel te lijden
van weer en wind en waren ze aan
vervanging toe. Maar nog steeds geldt
dat het laten maken een aardige
investering is. Dankzij de inspanningen
van Paul werd het bedrijf “Helder
Vastgoed Schilderwerken” als mogelijke
maker van nieuwe naamborden
gevonden. Al snel werd duidelijk dat we
de juiste man hadden getroffen, dhr.
Peter Wiering wilde de VVKM zeker
steunen en hij gaf aan dat “De

duurzame
partner
voor
vastgoedonderhoud” de borden tegen
“nul” kosten voor ons wilde maken!
Omdat zij ook naamborden aan de
Koninklijke Marine leveren, vonden wij
dit een hele eer. Nadat we een seintje
hadden gekregen dat ze gereed waren
heeft Paul ze op 10 december in
ontvangst mogen nemen.
Namens de VVKM danken we iedereen
van Helder Vastgoed Schilderwerken
die er voor gezorgd hebben dat de
Hoogeveen nu weer “een naam heeft”.

Uw duurzame partner voor vastgoedonderhoud!
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VAN DE DONATEURSADMINISTRATIE
Beste Donateurs,
Allereerst wil ik u, donateur van de
VVKM van harte danken voor het feit
dat u ons ook het afgelopen jaar heeft
willen steunen met uw bijdrage. De
gevolgen van de Covid-19 pandemie
zijn zeker niet aan de VVKM
voorbijgegaan. Natuurlijk zijn wij ons er
van bewust dat het persoonlijk leed dat
misschien u of uw dierbaren is
overkomen in geen verhouding staat
met de VVKM problemen. Echter voor
een Stichting die voor vrijwel 100%
afhankelijk is van inkomsten afkomstig
van donateurs en opbrengsten van
Havendagen, maritieme braderieën
etc. zijn de afgelopen (bijna) twee jaren
zwaar geweest. En gevreesd moet
worden dat er op korte termijn nog
geen einde komt aan deze situatie.
Maar toch zien wij nog steeds
mogelijkheden om de Hoogeveen te
onderhouden. Dankzij wat bescheiden
subsidies van een aantal instanties,
maar vooral door uw financiële steun
kunnen wij aan ons doel blijven werken!
Voor de werkzaamheden aan de
scheepshuid (zowel stuurboord als
bakboord) hebben wij de benodigde
materialen gekregen, zodat wij het geld
dat wij daar niet aan hoeven uit te

geven kunnen gebruiken voor het
gebruikelijke onderhoud en de vaste
lasten. Dat zullen wij met beleid blijven
doen, maar er zullen zeker wat
werkzaamheden blijven liggen omdat
wij in 2022 waarschijnlijk nog steeds niet
kunnen rekenen op de inkomsten uit
evenementen. Natuurlijk gaat onze
dank ook uit naar de “bijzondere” en/of
anonieme gevers voor hun geldelijke
en/of materiele steun.
Zo is één van de ondersteuners is een
bedrijf dat o.a. relatiegeschenken levert
aan verenigingen en bedrijven. Van dit
bedrijf
hebben
wij
een
aantal
sleutelhangers, met daarop een foto
van Hr. Ms. Hoogeveen in volle vaart,
ontvangen. Eén exemplaar treft u bij
deze Valreep aan, als dank voor uw
steun, ook in deze roerige tijden!
Natuurlijk hoop ik dat u ook in het jaar
2022 de VVKM wilt steunen met uw
donatie. Mocht dit voor u niet mogelijk
zijn, verzoek ik u ons dit te laten weten
middels een briefje of een email.
Uiteraard kan ik mijn stukje niet anders
besluiten dan u en de uwen een gezond
en veilig 2022 toe te wensen! ♦

Peter de Graaff

Onderhoud aan de grote drijver
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ONDERHOUD PARAVAAN

DE HOOGEVEEN BEZICHTIGEN?

Tijdens een van de werkweken deze
zomer hadden we een aardig klusje te
klaren waar teamwerk voor nodig was.
De
grote
paravaan
die
aan
bakboordzijde naast de schoorsteen ligt
moest hoognodig onderhoud hebben.
Bij de vorige verfbeurt was er een
verkeerde verfsoort gebruikt. Er was van
de 2 componentenverf maar 1
component gebruikt… en dat gaat niet
goed! Maar, waar gehakt wordt vallen
spaanders en waar gewerkt wordt,
wordt wel eens een vergissing gemaakt!
Dus met vereende krachten aan het
werk begonnen. Nadat de paravaan uit
zijn stoel was getild, middels de
laadboom en kettingtakel, werd deze
uitgeduwd naar de wal waar het
mogelijk was om te schuren. De hele
paravaan was behoorlijk afgebladderd,
mede
veroorzaakt
door
de
weersinvloeden. Dat werd dus 2 ½ dag
schuren, schuren en nog eens schuren!
Maar toen kon Frans aan zijn geliefde
werk beginnen, het verven in de kleur
wit, en deze keer wel met de één
componenten verf! Het verven ging
relatief snel, wat het langst duurde was
het wachten totdat de verf droog was.
Donderdag kon de paravaan (stralend
wit !) weer middels de laadboom terug
in zijn stoel getild worden. Weer een
mooie klus geklaard met z’n allen! ♦

Het is altijd mogelijk om de Hoogeveen
tijdens één van de werkweken te
bezichtigen. U kunt zich dan ook
oriënteren of het voor u mogelijk is om
de vrijwilligers te helpen bij de diverse
werkzaamheden of om te bepalen of u
wellicht de VVKM kunt steunen door het
aanleveren
van
materialen
of
werkmaterieel.
Maar het is wel verstandig om eerst
even contact met ons op te nemen of
wij wel aan boord zijn. Het kan
voorkomen dat een werkweek door
omstandigheden niet door kan gaan! U
kunt hiervoor bellen met Paul van
Winsen (tel. 06-50252754).
Hopelijk kunnen wij u een keer als
“oploper” verwelkomen! ♦

Het tjetten van de veegrol

OVERZICHT WERKWEKEN 2022
Onderstaand is het werkwekenschema
voor 2022.
Het is altijd mogelijk dat een werkweek
niet door kan gaan ivm slechte
weersomstandigheden.
Ook
anticorona maatregelen kunnen het veilig
aan boord verblijven verbieden. Het is
daarom verstandig om bij twijfel even
contact op te nemen met Paul van
Winsen (tel. 06-50252754).
WK 1
WK 6
WK 10
WK 14
WK 19
WK 24
WK 27
WK 32
WK 36
WK 40
WK 45
WK 49

03-01 T/M 07-01
07-02 T/M 11-02
07-03 T/M 11-03
04-04 T/M 08-04
09-05 T/M 13-05
13-06 T/M 17-06
04-07 T/M 08-07
08-08 T/M 12-08
05-09 T/M 09-09
03-10 T/M 07-10
07-11 T/M 11-11
05-12 T/M 09-12

Voor de goede orde, het staat een
ieder vrij om te bepalen hoeveel dagen
men aan boord wil verblijven, dit vooraf
aangeven in verband met het de
inkoop van eten en drinken is wel
handig! ♦
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UIT DE RADIOHUT
In het weekend van 5 en 6 juni heeft het
Museum Ships Event plaatsgevonden,
dit is een radio evenement waarbij
radiostations
aan
boord
van
gepensioneerde marineschepen met
elkaar en met andere radioamateurs
contact maken. Het is geen wedstrijd
maar meer een mogelijkheid om
eventueel informatie met elkaar uit te
wisselen.
In 2019 hebben wij hier met een aantal
radioamateurs aan meegedaan en
helaas wegens Corona is in 2020 het
evenement niet doorgegaan. Dit jaar
konden wij weer inschrijven en hebben
dit dan ook direct gedaan. Er is ook een
speciale call aangevraagd: PA827HGV
die duidelijk de link legt naar de KM
identificatie M827 waar het schip onder
geregistreerd stond.
LOE6XMF/3 op de Oostenrijkse

patrouilleboot

US Battle Ship New Jersey, organisatie MSE

Met een 5-tal radioamateurs hebben wij
het
evenement
gedraaid,
op
zaterdagochtend 5 juni zijn wij aan
boord gestapt.
De deelnemers waren:
Gert PA1VW, Willem PA3CNI, Joop
PA3GGP, Jan PA7X en Ruud PD0RH.
Aangezien er in vorige jaren reeds
voorbereidingen waren getroffen zoals

Willem PA3CNI op de brug seiner positie

Een kijkje vanaf de brug naar de
voormalige Rijkswerf brug (vandaag de
dag bekend onder Willemsoord)

goede coaxdoorvoeren voor de brug
en de radiohut was het niet al te veel
werk 2 stations operationeel te kunnen
houden. Daarnaast hadden we nog de
beschikking over een portable QO-100
satellietstation wat op het voordek
geplaatst kon worden.
Willem PA3CNI gaat zoals vanouds weer
op de seinerspositie op de brug zijn
station installeren en rammelt er na wat
antenne aanloop problemen in CW er
lustig op los.
Het HF station bestond uit een FT857D +
FD4 antenne (100W)
Ruud PD0RH en Gert PA1VW houden
zich bezig met het digitale station
(PSK31) in de “bureau Administratie”.
Jammer genoeg blijken de 2 HF stations
toch teveel QRM (storing) van elkaar te
hebben, waardoor er slechts 1 tegelijk
operationeel kan zijn. Mogelijk dat het
ook extra moeilijk werd door de 2 FD4
antennes die slechts een meter of 6 uit
elkaar en volledig parallel naast elkaar
hingen.
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Op het voordek Jan PA7X met zijn
portable QO-100 station

Jan PA7X heeft zich met zijn portable
QO-100
satellietstation
op
de
voorplecht geïnstalleerd en is tegen een
uur of twee tot groot genoegen van
veel QO-100 stations QRV.
Het QO-100 satelliet station bestond uit
2 x 35 cm schotels, TX: FT290 die een
Kuhne Upconverter aanstuurt, output
ca. 3 watt op 2,4 Ghz. Poty antenne. RX:
standaard
LNB
+
IC-R30
Scanner/Receiver.
Op de zaterdagavond hadden wij het
vooruitzicht van een echte “blauwe
hap” (KM jargon voor Indische
rijsttafel/nasihap, red.), bereid en
uitgeserveerd door Maarten Kooij een
gepensioneerde Marine kok die zijn vak
nog zeker niet verleerd is!
Tijdens deze voortreffelijke maaltijd was
het er stil in de Longroom, hulde aan
Maarten die zelfs het nagerecht tot op
de kleinste details bereid heeft.
Zo tegen 22:00 uur gaan Gert, Jan en
Joop naar huis en blijven Ruud en Willem
aan boord overnachten, Willem gaat
rustig met CW nog een uurtje door.
De volgende ochtend is het omstreeks
10:00 uur weer aantreden, en beginnen
we met ontbijt, compleet met eitje
verzorgd door Ruud. Rond 11:00 uur zijn
we weer op HF en op de QO-100 in de
lucht, op sommige momenten is echt
sprake van een pile-up, de speciale call
PA827HGV is een zeer welkome
aanvulling in het logboek van velen.

Rond 15:00 besluiten we langzaam op
te breken en om 17:00 staat iedereen
gereed om weer naar huis te gaan,
maar voordat we vertrekken wordt er
nog even een statieportret gemaakt
van de Crew door Marcel PA9684 die in
de middag ook nog even is komen
oplopen.
In totaal zijn er op HF zo’n kleine 200
verbindingen gemaakt en op de QO100 zo’n 60 verbindingen met 18
verschillende landen waaronder ZuidAfrika, Brazilië en India.
Al met al was het een zeer geslaagd
weekend met een leuke crew, alweer
voor volgend jaar ingetekend! ♦
Omdat niet iedereen helemaal
ingevoerd is met de “radiohut-taal”
volgt hier een verklaring van de
gebruikte afkortingen:

QRM: Algemene storing, al dan niet
door mensen veroorzaakt.
QRV: Hiermee wordt aangegeven dat
men gereed is om te ontvangen.
QSL: Dat is een ontvangstbevestiging,
gebeurt meestal ook dmw een “QSLkaart”.
CW: “Continuous Wave”, oftewel het
zenden van morsecode.
HF: High Frequency, oftewel de Korte
Golf band.
Pile-up: Plotselingen drukte van stations
die een bepaald station aanroepen of
reageren op een oproep.

De CREW : Links achter Ruud PD0RH,
Rechts achter Willem PA3CNI, Voor van
links naar rechts Jan PA7X, Gert PA1VW
en Joop PA3GGP
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BEZOEK CDT ZEEMACHT
NEDERLAND AAN HR. MS.
SNELLIUS.
Opgetekend
door
dienstplichtig
matroos 3 ZM Cees, in 1967 geplaatst
aan boord van Hr. Ms. Snellius,
“Ik werd ingedeeld op het voorschip
(tijdens
oorlogswacht
“uitkijk
bakboord”) samen met 4 matrozen 1e
klas waaronder de kabelgast (een
duiker)
en
twee
matrozen
Onderzeebootbestrijding
en
een
kanonnier.
Half juni kregen we te horen dat we op
woensdag en donderdag bezoek
zouden krijgen van de Commandant
Zeemacht Nederland. Dit was om ons te
testen en te zien of en hoe operationeel
we wel niet waren. Nou, je weet het wel,
de paniek was compleet de Kaan
(schipper) was in alle staten. We
moesten
schoonschippen,
tjetten,
smeren, testen enz. enz. Op de

woensdagmorgen
kwamen
de
Admiraal, de Schout bij nacht, de
Kapitein ter zee etc. aan boord. De
valreep op geblazen door de kaan! Ik
had nog nooit zoveel goud aan
mouwen
gezien, het
was
zeer
indrukwekkend allemaal.
Omstreeks 10.00 uur was het trossen los
en opstomen naar het Marsdiep. Na
een zeer uitgebreide “blauwe hap” was
het aanvang schietoefening. De 1e
klassers werden naar hun posten
gestuurd en tot mijn grote verbazing
werd ik aangewezen als schutter van de
oerlikon (.50) op het F-dek. Ik kreeg een
koptelefoon op met een overmaatse
helm. De matroos kanonnier vertelde
me hoe ik kon richten en schieten. Kijken
door zo een groot vizier, contact maken
met de Artillerie Officier (ARTO) en
wachten op zijn commando’s. Op enig
moment was het dan zover, daar kwam
de sleepboot aan met een dekschuit
erachter. Op de dekschuit stond een

Nieuwsbrief van de stichting VVKM  Uitgave 2021  pagina - 10 -

hele grote schietschijf, het doel waarop
ik moest schieten.
Daar gingen we dan, order “vrij vuren”,
dat betekende dat ik kon gaan
schieten. Nou maatjes, wat een
pokkeherrie was dat. Heel iets anders
dan de FAL waar we in Hilversum 5
kogels mee mochten schieten (waar ik
toen bij het eerste schot al een dik oog
had, vizier tegen mijn hoofd!).
Afijn, het eerste salvo kwam terecht in
de golven vlak voor ons. Maar ik zag op
een gegeven moment waar de kogels
heen gingen door dat om de 5 kogels er
een lichtspoor tussen zat. Dus het 2e
salvo ging iets hoger en had ik bijna de
dekschuit te pakken!. Opeens had ik vrij
zicht omdat het richtvizier verdwenen
was. De ARTO vroeg waarom ik stopte
en riep dat ik gewoon moest doorvuren.
Nou, okay dan en bij mijn 3e salvo was ik
al zover dat ik de dekschuit zelf af en toe
raakte. Het ging dus een stuk beter
zonder vizier. En u raadt het al, met het
4e salvo raakte ik alsnog de roos! Hiep,
Hiep Hoera!
Ook de ARTO was dolgelukkig. Na deze
sessie moest ik mee naar de Bofort op
de bak om de 1e klasser en de Korporaal

konstabel te assisteren, die gingen ook
proberen de roos te raken. Ook hier was
het vrij vuren en dat deed de kanonnier,
maar ik hoorde alleen maar een klik en
“plop”. Ik dacht nog waar blijft die knal
en die granaat, maar eer dat ik het door
had waren die twee mannen aan hun
palen getrokken… ik er uiteraard
achteraan! Na ongeveer 5 minuten
gingen ze toch maar eens kijken wat er
aan de hand was.. Die Korporaal was
normaal
gesproken
een
donker
gekleurde jongen, maar nu kreeg ie
toch een soort groen tintje, wat bleek
namelijk, de granaat zat vast in de loop.
Na een paar uur tobben kregen ze m er
uit, een echte knijploper dus.
Ik dacht nog: het is maar goed dat ze
niet met dieptebommen zijn gaan
oefenen, want dan was waarschijnlijk
het hele achterschip er af geblazen!
Dit was dan de woensdag van het
bezoek van de CDT Zeemacht, de
donderdag volgt!” ♦

Cees
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IN MEMORIAM
Onlangs bereikte ons het bericht dat op
9 december jl. Hennie van de Bos na
een periode van ziekte is overleden.
Hennie was jaren een vrijwilliger die wij
door zijn inzet niet zullen vergeten. Vaak
heeft hij op havendagen en braderieën
de toko bemand. Hij kon praten als
Brugman. Bekend is ook zijn gevoel voor
humor, Zijn goede raad was immer om
hebbedingetjes ver weg te leggen
zodat dames zich dan voorover
moesten bukken zodat je een mooi
uitzicht had…
Wij wensen de familie veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies. ♦

WERKWEEK NOVEMBER
Woensdag kwam ik als oploper aan
boord van de Hoogeveen. Dat voelt
altijd als een warme douche. De
begroeting van de vrijwilligers is altijd
even warm. Het was dit keer ook
aangenaam warm aan boord. De
warming stond aan en dat maakte het
aangenaam aan boord. Aan die
warmte heeft het lang ontbroken aan
boord.
Deze werkweek in het teken van de
komende winterslaap van de oude
dame. Dit ondanks de warmte van de
kachel aan boord. In december wordt
de Hoogeveen afgesloten van het
water, zoals elk jaar. Dat betekent het
einde van de werkweken van een week

De Hoogeveen ligt er prachtig bij

aan boord. Het betekent niet dat de
komende periode er niets aan boord
gebeurd want sommige vrijwilligers
gaan maar een dagje klussen aan
boord.
Vanwege de winterslaap van de
Hoogeveen werd er schoonschip
gemaakt. Elk hoekje werd geschrobd.
Trossen vervangen voor wat komen
gaat. Maar er werd ook nog geklust aan
boord. De groene verflaag bij de
toiletten ziet er weer strak uit. Ook werd
de laatste hand gelegd aan de
vloerbedekking van de Hoogeveen.
Ook dat oogt zeer netjes.
Net zoals verleden jaar ligt de
Hoogeveen er weer geïllumineerd bij.
Dat doet me met weemoed denken
aan de tijd de silhouetten van Hr.Ms.
schepen werden verlicht met lichtlijnen.
Ik reed verwarmd naar huis. ♦

Marnix de Boer

Een van de chef-koks in actie
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MARINE MUSEUMSCHEPEN
Normaal gesproken gaan we in deze
rubriek op bezoek bij Marineschepen
die in de veilige handen van een
museum zijn beland. Dit keer wijken we
daar vanaf.
Wie oude wo2 veteranen nu eens niet in
een museum wilde zien kon tot voor kort
zijn hart ophalen in de Filipijnen. Daar
voeren een aantal schepen die ook bij
de KM hebben gevaren. De Filipijnse
marine beschikte over twee destroyer
escorts van de Cannon-klasse. Bij de
Nederlandse marine waren deze
schepen geclassificeerd als fregat.
Deze 6 schepen van de Amstel-klasse
waren voormalig van de Bostwick- of
Cannon-klasse.
Deze schepen voeren beurtelings, want
na een vaarperiode lagen de schepen
meerdere jaren in conservatie. Eind
jaren 60 werden deze uit dienst gesteld.
De BRP Rajah Humabon voer bij de
Filipijnse marine tot en met 2018. Het
schip had toen 75 jaar over de
wereldzeeën gevaren. Deze wo2
veteraan voer van 1955 tot 1975 bij de
Japanse marine. Het schip werd voor
schrootwaarde verkocht aan de
Filipijnen.
Het
schip
wordt
een
museumschip in het Marine museum in
Sangley Point, Cavite City. Het andere
schip vond zijn einde op de riffen in de
archipel. Daarnaast voer de Filipijnse
marine met een groot aantal schepen
die in Nederland bekend stonden als de
Wolf-klasse.
De Nederlandse marine had zes van
deze schepen. Ze stonden er om
bekend dat het slingerbakken waren,
maar wel zeewaardige! Hr. Ms. Wolf was
de laatste die in december 1984 uit
dienst werd gesteld. In 1990 verdween
het schip naar de sloop.

Diverse schepen van de Filipijnen kenden
een bewogen geschiedenis. Ze waren in
gebruik bij de Zuid-Vietnamese marine en
verlieten hun basis vol vluchtelingen. De
Filipijnse marine voer met deze schepen. ♦

Nieuwsbrief van de stichting VVKM  Uitgave 2021  pagina - 13 -

SCHEEPSHERKENNING
In deze editie van de Valreep wordt stil
gestaan bij de Auk-klasse van de
Amerikaanse
marine.
Deze
mijnenvegers dienden tijdens de
Tweede
Wereldoorlog
bij
de
Amerikaanse en Britse Marine. Er
werden totaal van dit scheepstype 95
gebouwd, waarvan de eerste in 1942 is
gebouwd. Twintig schepen gingen naar
de Royal Navy tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Het waren vlootmijnenvegers. Zij voeren
voor de vloot uit. Naast hun mijnenveeg
taak waren zij ook uitgerust om mijnen
te leggen en onderzeeboten te jagen.
Na de tweede oorlog kwamen deze
schepen in dienst van Griekse, Filipijnse,
Mexicaanse, Taiwanese Turkse, en de
Zuid-Koreaanse marine.
Wie denkt dat je deze schepen, alleen
nog tegen te komen in musea, komt
bedrogen uit. Een paar van deze
schepen dienden tot en met 2020 bij de
Filipijnse marine. Bij de Marina de
Mexico zijn er nog steeds een serie in
dienst maar hun aantal wordt wel
minder. Hier een paar foto’s van de
Filipijnse schepen. ♦

Auk-klasse
Type:
Waterverpl.:
LxBxD:
Hfd motor:

Mijnenveger
890/1,100 tons
67.41 x 9.75 x 3.35 m
Diesel electric drive, dubbelschroef, 3,500 hp (2,600 kW)
Snelheid:
9-12 kruiss. 18 knopen max
Bemanning: rond de 100
Bewapening: 1 × 3 in (76 mm)/50 cal. gun
2 × Bofors 40 mm guns
8 × 20 mm Oerlikon cannons
2 × depth charge tracks
Divers veegtuig
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RAADPLAATJE
Voor het raadplaatje in deze Valreep
blijven we in Europa. Mocht u het
antwoord weten dan mag u het altijd
sturen naar het volgende e-mail adres:

Het raadplaatje
redactie.vvkm@vvkm.nl. Het antwoord
staat in de volgende Valreep. ♦

INSCHRIJFFORMULIER DONATEURS
Ja, ik monster aan als vriend van de VVKM…
En draag zo mijn steentje mijn aan de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Koninklijke
Marine (VVKM) en herstel van de ex-Hr. Ms. Hoogeveen.
Naam

:_____________________________________________________________________
(initialen/tussenvoegsel/achternaam)
: ____________________________________________________________________

Adres

Postcode : ___________________ Woonplaats: ___________________________________
Telefoon : ________________________ Mobielnr. : _________________________________
E-MAIL

: ______________________________________Geb.Datum: _________________

Ik heb €………. (min €20,- per jaar, €230,- eenmalige bijdrage voor het leven) overgemaakt naar
Stichting VVKM, NL29 INGB 0006891833 te ’s Hertogenbosch, o.v.v. “nieuwe donateur”
Zodra de VVKM mijn donatie heeft ontvangen word ik opgenomen in het donateurenbestand van de
VVKM en ontvang ik tweemaal per jaar het orgaan “De Valreep”. Tevens word ik automatisch op de
hoogte gehouden van evenementen en eventuele bijzonderheden, welke te maken hebben met de
VVKM, via nieuwsbrief of de website www.vvkm.nl.
Ik steun het werk van de VVKM omdat ik binding heb (gehad) met de:
Koninklijke Marine / Koopvaardij / Anders__________________________________
____________________, _____/___/20___, _____________________________________
(plaats)
(datum)
(handtekening)
Dit formulier s.v.p. in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:
Stichting VVKM, Amnestylaan 36, 4336 LA Middelburg
Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795
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Wat is het doel van de
stichting VVKM?

•

Al sinds de oprichting op 4 juli 1991 zijn
de belangrijkste doelstellingen:
• Het bewaren van het culturele
erfgoed van de Koninklijke Marine;
• Het
bevorderen
van
de
belangstelling voor het veelzijdige
Marinebedrijf;
• Het versterken van de band tussen
alle mensen, die de Koninklijke
Marine een warm hart toedragen.
• Hr. Ms. Schepen zijn een waardevol
erfgoed. De VVKM probeert de ex Hr.
Ms. Hoogeveen voor het nageslacht
te behouden en tot museumschip en
ontmoetingsplaats te maken.

•

Op dit moment concentreert de VVKM
zich op het grondig opknappen van de
Hoogeveen, zodat het uiteindelijk
geschikt zal zijn voor bezoek van publiek
en kan worden gebruikt als huisvesting
voor organisaties, die met de zeevaart
iets van doen hebben.
Een mijlpaal is dat de Hoogeveen
voorlopig een vaste ligplaats heeft
gekregen aan de Weststraat, naast de
brug, welke toegang geeft tot de Oude
Rijkswerf! Dit is mede bereikt door de
inzet van de Stichting Nautische
Monumenten.
Voordat de Hoogeveen helemaal
gereed is moet er echter nog heel veel
gebeuren. Overleg met vele instanties
en de verwerving van zeer veel geld en
hulp in natura zijn erg belangrijk.

Hoe gaat de stichting te
werk?
Wij trachten ons werk te realiseren door:
•

•

Bedrijven te benaderen met het
verzoek om als sponsor op te treden
en/of een stuk van het werk op zich
te nemen;
Het aanvragen van financiële steun
van de overheid;

•

Donateurs te werven, die door een
jaarlijkse
bijdrage
helpen
de
exploitatie mogelijk te maken;
Het aanboren van kennis van
belangstellenden, waaronder oudopvarenden van de schepen, die
kunnen
adviseren
bij
de
(her)inrichting;
Het werven van vrijwilligers, die
daadwerkelijk aan het herstel van de
schepen
willen
en
kunnen
meewerken.

Ons idealisme!
Wij zijn ons er terdege van bewust, dat
wij voor een enorme opgave staan en
dat het vele jaren zal vergen, voordat
onze
doelstellingen
zullen
zijn
gerealiseerd. Maar allereerst dient de
gedachte te veranderen, dat alles van
culturele
waarde,
zoals
onze
voormalige Marineschepen, verkocht of
vernietigd moeten worden.

KORTOM:
Met uw hulp en actieve steun
kunnen we deze geweldige
plannen realiseren!

Donateur worden?
Wilt u donateur worden van de VVKM,
of wilt u een nieuwe donateur
aanmelden en met uw donatie het werk
van de Vrienden ondersteunen? Kijkt u
dan op de site van de VVKM
(www.vvkm.nl) of in deze Valreep voor
het aanmeldformulier. Als u geen
internet heeft schrijft u dan een brief met
uw persoonlijke gegevens naar:
Stichting VVKM
Amnestylaan 36
4336 LA Middelburg
Of stuur ons een mail:
info.vvkm@vvkm.nl

Bedankt!
Fiscaal no 816.753.702 /
Inschr. nummer kvk: 411.73.795
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