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UIT DE LONGROOM
Hoewel het alweer een aantal
maanden geleden is wil ik toch mijn
ervaring van mijn eerste werkweek
van 2022 beschrijven:
Wat was het bijzonder om bij
aankomst in Den Helder een flinke
groep VVKM vrienden aan te treffen.
Het voelt dan als een soort
thuiskomen. Natuurlijk is het een
beetje triest als je aan boord komt
van een schip dat veel achterstallig
onderhoud nodig heeft. Maar het
enthousiasme onder elkaar gaf hoop
om weer door te gaan. Een aantal
heeft het inmiddels voor elkaar
gekregen om de matten voor de
vloerbedekking keurig om alle
tafelpoten en andere obstakels te
leggen en ziet het interieur er weer
wat huiselijker uit.

………………………..…
Afbeelding voorblad: De Hoogeveen
verzorgt rondvaarten tijdens de
vlootdagen. Bron: Beeldbank NIMH.

Fijn is ook dat de verwarming het
doet want dat is niet alleen een
stukje comfort maar ook goed voor
het schip en alles wat zich daar in
bevindt.
De hut van de commandant is netjes
in de verf gezet en op het achterdek
zijn ook de verschillende zaken weer
mooi grijs geworden. In één van de
komende werkweken zal er een
ponton langszij komen, zodat we aan
stuurboord aan de gang kunnen
gaan.
Inmiddels zijn we met onze neus op
de harde feiten gedrukt dat na een
lange periode van helemaal niet of
af en toe aan boord kunnen zijn door
Corona of door slecht weer er
achterstand is ontstaan aan het
(dagelijkse) onderhoud Gelukkig
hebben
we
de
afgelopen
werkweken
toch
weer
onze
productiviteit kunnen opschroeven
en de Hoogeveen wat kunnen
oppoetsen (schilderen!).
Doordat we het ponton konden
gebruiken is aan stuurboordzijde van
achter tot midscheeps de huid
geschuurd, geplamuurd en in de verf
gezet. Afgelopen werkweek is de
achterkant
van
het
schip
opgeknapt. Dat geeft toch de
burger weer moed om door te gaan
met het project de Hoogeveen weer
toonbaar te maken. De grote vraag
op dit moment blijft natuurlijk wel of
we door de geplande bruggenbouw
moeten verkassen. Als dat zo gaat
zijn… (en daar gaan we wel van uit)
Niemand weet nog waar naar toe.
Tijdens de juni werkweek werd niet
alleen het schip goed verzorgd,
maar ook de innerlijke mens werd
niet vergeten. Op de woensdag
werden we door Jan Kaauw en
consorten getrakteerd op een zeer
overdadige nasimaaltijd. Dat was
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Willemsoord makkelijker te maken
door een brug te leggen die
rechtstreeks voert naar “het hart”
van de stad, steeds concreter
worden (of eigenlijk als zijn).
De brug die er gaat komen is
ontworpen op een vrije doorvaart
van 8 meter breed. Dat zou
betekenen dat de Hoogeveen nooit
een feestje. En hij wil na de zomer ook
nog een keer een BBQ komen
organiseren.
Ik wens allen een mooie zomer en
een fijne vakantie toe maar kom
eerst naar de Marinedagen op 9 en
10 juli. ♦

Frans van Heest, voorzitter

VAN DE SECRETARIS/WND.
PENNINGMEESTER
Het mag duidelijk zijn, hoewel we stil
liggen, behalve dan bij grote
stormen, lijk het er op dat de
Hoogeveen toch weer wat zal
moeten gaan “varen”.
Tijdens de werkweek van April (maar
ook op wat andere dagen) heb ik
regelmatig alleen of met het bestuur
diverse
vergaderingen
bezocht
waar het ging over het her-inrichten
van Willemsoord door de gemeente
Den Helder.
Eén van de laatste vergaderingen
vond plaats aan boord van de
Hoogeveen met o.a. de nieuwe
projectleider bij Zeestad (ontwerper
en
verantwoordelijk
voor
de
uitvoering van de plannen, namens
de gemeente), de heer Arjan van
Poecke. Daarbij waren Frans, Cees,
Maarten, Arjan en ondergetekende
aanwezig.

meer uit de Westgracht zou kunnen
omdat we de draai niet kunnen
maken. Dus de conclusie is dat de
Hoogeveen verkast moet worden ,
maar waarheen? Frans spreekt zijn
verontrusting uit over het feit dat de
Hoogeveen mogelijk weer ergens
wordt weggestopt waar we niet in de
looproute/op zicht komen te liggen
behalve dan voor vandalen… Nu
liggen we in de buurt van o.a. de
Schorpioen, Crijnssen, Bonaire en
natuurlijk vlak bij het museum en het
lichtschip Texel.
Een mooi alternatief/optie zou zijn
een ligplaats aan de Marnixkade
(waar voorheen de drijvende
Chinees lag). Maar als er geen
goede alternatieve plek gevonden
wordt, kan de brug niet worden
gebouwd. Wel is aan Zeestad
meegegeven dat de VVKM niet voor
de
kosten
van
bepaalde
werkzaamheden
wil
en
kan
opdraaien, zoals het verhalen
waarvoor een sleepboot nodig is, het
aansluiten van elektra, riolering en
het eventueel eerst nog dokken van

Duidelijk is inmiddels wel dat de
plannen van Den Helder om de
ontsluiting
van
het
terrein
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de Hoogeveen. Ook is het zeer
gewenst om in een looproute van het
publiek te komen en moet er in de
nabijheid wat parkeergelegenheid
zijn.
Zeestad heeft aangegeven onze
standpunten mee te wegen in de
diverse besluitvormingen over het
project.
Ook zijn we regelmatig in contact
met
de
Stichting
Nautische
Monumenten
en
de
Stichting
Muesumhaven Willemsoord. Naast
diverse andere bespreekpunten was
een vast terugkerend onderwerp het
genereren
van
inkomsten
en
mogelijkheden. Een suggestie, naast
het geven van rondleidingen, was de
Hoogeveen in te richten als een B &
B. Dat plan werd door ons al vrij snel
als onmogelijk bestempeld, niet
alleen vanwege de personele
problemen die dat zou geven, maar
ook vanwege de vele voorschriften
waar een B & B aan moet voldoen
qua veiligheid en dan nog specifiek
wanneer het gaat om een schip. Wel
werd er de suggestie gedaan om
contact op te nemen met een
organisatie die zich bezighoud met
jeugd-leerplannen. Het inzetten van
jongeren bij het grote onderhoud
van de Hoogeveen zou zeker
welkom zijn. Deze contacten: wordt
vervolgd!

WELKOM AAN BOORD EN
EVENEMENTEN 2022
Alle vrienden van de Vrienden van
de Koninklijke Marine zijn van harte
welkom om onze vrijwilligers in actie
te zien tijdens de werkweken. Of als
vriend oude herinneringen op de
Hoogeveen op te halen. En of het
schip bezoeken tijdens Open Schip
(OS).
Ook staan de vrijwilligers van de
VVKM met onze Scheepstoko(TK) op
de
Veteranendag
en
de
Marinedagen.
2 juli t/m 3 juli
4 juli t/m 8 juli
8 juli
9 juli t/m 10 juli
8 aug t/m 12 aug
5 sept t/m 9 sept
3 okt t/m 7 okt
7 nov t/m 11 nov
5 dec t/m 9 dec

Houtenboten
festival.(OS)
Werkweek
Veteranendag(TK)
Marinedagen (TK)
Werkweek
Werkweek
Werkweek
Werkweek
Werkweek

Het is altijd mogelijk dat een
werkweek niet door kan gaan ivm
slechte weersomstandigheden of
Corona. Het is daarom verstandig
om bij twijfel even contact op te
nemen met Paul van Winsen (tel. 0650252754). ♦

Omdat ik niet alleen secretaris ben
maar
ook
waarnemend
penningmeester, doe ik hierbij de
oproep aan de donateurs die
vergeten zijn de donatie van 2022
over te maken: Ja, in deze tijden dat
we allemaal te maken krijgen met
prijsstijgingen die niemand heeft
kunnen voorzien, hoop ik dat u toch
nog een klein gaatje vindt in uw
budget om ons wederom te steunen.
♦

Paul van Winsen
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DE JANUARI STORM CORRIE
Het was zondag, 30 januari, met
zenuwen in mijn lijf zat ik naar het
18.00 journaal te kijken.
Ik merkte dat de wind begon toe te
nemen, maar de voorspellingen
werden steeds slechter naar mate de
tijd verstreek.
Corrie, de eerste voorjaars storm zou
op bezoek komen. Met een
verwachting van windkracht 9 tot 10,
en natuurlijk uit de verkeerde hoek.
Noord west, en dat is waar die NIET
vandaan zou moeten komen, want
de Hoogeveen pakt dan precies met
het kontje de volle laag.
Ik nam mijzelf wel voor om regelmatig
een “trossenrondje” te gaan lopen
over het dek. Niet dat ik in mijn eentje
het jacht weer tegen de kant aan
zou kunnen trekken, maar eventueel
zo nodig een extra trosje bijzetten,
dat zou wel lukken. En dan “baat het
niet schaadt het niet”.
Welnu, met extra lood in mijn laarzen,
maandag ’s morgensvroeg voor het
eerste rondje naar de Hoogeveen.
Normaal gesproken rij ik vanaf huis
naar de Weststraat op mijn
brommertje in 5- tot 10 minuten. Maar
dat was nu wel even anders, heel
langzaam met een maximum
snelheid van 10km per uur kroop ik
vooruit.
Ik zag het al snel, onze mijnenveger
lag strak in de achtertrossen. Cees en
ik hadden toevallig in één van de
voorgaande werkweken de oude
slechte oudere trossen voor héle
mooie nieuwe vervangen. En daar
was ik nu extra blij om!

was nog een hele toer om overeind
te blijven, want niet alleen door de
storm, maar ook was het dek
spekglad door de regen.
Eén hand voor de koning en één
hand voor jezelf!
Al met al heb ik die maandag 7 keer
een rondje gelopen over het dek
totdat de storm eindelijk zo na 15.00
uur eindelijk wat ging liggen. Eigenlijk
had ik beter maar aan boord kunnen
blijven bivakkeren, want elke keer
met een slakkengang in de storm en
met regen naar het schip toe gaan
was bijna niet te doen. Toch ben ik blij
dat ik toch regelmatig mijn rondje
heb gedaan, als was het alleen maar
voor mijn gemoedsrust. En uiteraard
was het fijn dat ik geen schade of
gesprongen trossen hoefde te
melden!
Dit was een bewogen maandag, en
niet alleen voor ons, zoals we op het
nieuws hebben kunnen zien! ♦

Paul de trossenwacht!

………………………..…
WAAR WAS DE HOOGEVEEN 40
JAAR GELEDEN?
De Hoogeveen deed 40 jaar
geleden de volgende havensteden
aan: Hamburg, Kristiansand, Malmö
en Oostende.
Het schip deed mee aan de
operatie/oefenreis “High Jump”. ♦

De wind gierde vol over het dek. Op
het achterdek zijn eigenlijk alleen wat
open dek opstellingen. Waar de wind
vol doorheen stond te blazen. Het
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WERKWEEK APRIL
Voor deze werkweek verwijst de
redactie naar het Noodhollands
Dagblad van 14 april 2022.
Artikel door Hans Brandsma en foto
Goerde Stoekenbroek

Sopje voor de Hoogeveen
Het onderhoud van de ex Hr. Ms.
Hoogeveen was door corona
verwaarloosd. ’Voor de Marinedagen in juli is dat weggewerkt’
Het schip lag er wat verloren bij in het
water tussen de Westgracht en
Willemsoord. Aan de ex Hr. Ms.
Hoogeveen was sinds de eerste
corona-uitbraak in maart 2020 geen
onderhoud meer gepleegd.
,,Dat achterstallige onderhoud gaan
we nu wegwerken met het oog op
de Marinedagen, die op 9 en 10 juli
worden gehouden’’, stelt Paul van
Winsen, secretaris van de Stichting
Vrienden van de Koninklijke Marine
(VVKM). ,,Dan hopen we toch nog

wat donaties te ontvangen, zodat
we het onderhoud nog verder
kunnen verbeteren.’’
Ex Hr. Ms. Hoogeveen ligt vanaf 2014
in het water aan de westzijde van
Willemsoord, tegenover Westgracht
47. ,,Daarvoor heeft het schip op
verschillende plekken gelegen, maar
hier ligt het mooi’’, aldus Van Winsen.
,,De mijnenveger is om verschillende
reden waardevol. Het is in 1955
gebouwd en in 1956 opgeleverd en
mede tot stand gekomen dankzij het
Marshallplan,
financiële
hulp
waarmee onder meer de vloot werd
vernieuwd. Van dit type zijn er 32
gebouwd, waarvan er nog maar vijf
over zijn. De meeste zijn in gebruik
genomen
door
zeekadetten.
Hoogeveen is in 1999 als maritiem
erfgoed door ons aangekocht voor
de prijs van één gulden. Sindsdien
zorgden we er altijd goed voor, maar
de afgelopen twee jaar was dat
minder.’’ ♦
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EENLING BIJ DE KONINKLIJKE
MARINE
Eenlingen bij de KM zijn niet altijd een
succes. De Hr. Ms. Queen Wilhelmina
is oprecht een vreemde eend in de
bijt bij de KM.
Waarom is de dit scheepje een
opmerkelijke eenling? De Hr. Ms.
Queen Wilhelmina is nooit door de
marine besteld maar het was een
cadeautje van de Amerikaanse
president Roosevelt aan Nederland.
Ook de naam van het schip was
anders dan bij de overige schepen
bij de KM. Het schip had ook geen
typische marine scheepsnaam. Het
was geen zeeheld, mythologische
naam, astronomische naam maar
de naam van de toenmalige vorstin.
De naam, ook door de Amerikaanse
president voorgesteld, werd door de
marine overgenomen. Het had ook
geen embleem zoals de andere
schepen maar het landswapen als
embleem.
De Amerikanen classificeerde deze
schepen
als
“patrol
crafts”
(patrouilleboten).
Deze
kleine
schepen van nog geen 30 meter
waren zwaar bewapend om de strijd
aan te gaan met de Duitse
onderzeeërs tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze strijd werd
aangegaan voor de kust van de VS.
Het schip werd in 06-08-1942 in dienst
gesteld van de Koninklijke Marine. Tot
het einde van de WOII heeft het
schip 79.000 zeemijlen gevaren rond
haar thuisbasis in Curaçao en Aruba.
In die tijd als konvooi begeleider
heeft het schip een tweetal
Amerikaanse
piloten
en
een
opvarende van een Amerikaanse
tanker gered.
Het aantal tot zinken gebrachte
onderzeeboten door Hr. Ms Q.W. is
nul. Dat is een laag cijfer voor deze

kleine
onderzeebootjager
die
speciaal
voor
deze
taak
is
ontworpen. Dit type schip was het
Amerikaanse antwoord op de Duitse
onderzeeboten.
Deze
U-boten
brachten bijna alles wat voor de kust
van de VS voer tot zinken.
De “Donald Duck marine”, zo
noemde Amerikaanse zeelui deze
vloot die bestond kleine houten en
stalen onderzeebootjagers. Er zijn 343
van deze scheepjes gebouwd, maar
ondanks dat aantal hebben zij bij
elkaar NUL Duitse onderzeeboten tot
zinken gebracht!
Of toch wel. De PC-566 bracht de
onderzeeër U-166 tot zinken nadat
deze
een
Amerikaans
passagiersschip 45 mijl uit de kust bij
de delta van de Mississippi rivier had
aangevallen.
De
Amerikaanse
Admiraliteit geloofde dit niet omdat
de
bemanning
nog
geen
onderzeeboot bestrijding onderricht
hadden gehad. De Commandant
van de PC-566 werd ontheven uit zijn
functie en moest eerst naar de
onderzeebootbestrijdingsschool. De
“kill” werd ontkent tot in 2001. Op 16
december
2014
kreeg
de
commandant
van de
PC-566
postuum de eer dat hij de enige was
die met zijn PC een “kill” mocht
registreren. ♦

Marnix de Boer
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WERKWEEK MEI
Schuren, plamuren en Tjetten. Voor
een marineman geen onbekende
zaken in hun marinetijd. Net als
piepers jassen een klus die je altijd
maar weer tegenkomt.
De vrijwilligers van de Hoogeveen zijn
er vele uren aan kwijt, maar niet aan
het aardappels schillen! Dat was ook
weer het geval in deze werkweek. Er
moest weer een hoop schilderwerk
worden gedaan. Met name werd het
vrijboord
(scheepshuid)
aan
stuurboordzijde
onder
handen
genomen. De oude verflagen
werden verwijderd en alles weer in
de grondverf gezet. Omdat er nu
een stabiel vlot beschikbaar was kon
het werk op een goede en veilige
manier gedaan worden. ♦

Deze
werkweek
stond
het
onderhoud van de achtersteven op
het programma.
Hoewel het een korte werkweek was
is er toch veel gedaan. Wel viel het
tegen dat na maanden van droogte
een dag niet aan buiten kon worden
gewerkt doordat het regende. Maar
doordat het ponton een aandrijving
heeft scheelde dat een hoop
geploeter bij het verhalen, dus dat
scheelde een hoop tijd en kon de
achtersteven toch nog geschuurd,
geplamuurd en in de grondverf
worden gezet. ♦

Marnix de Boer

Marnix de Boer

WERKWEEK JUNI
De afgelopen twee werkweken
stonden in het teken van het
onderhoud van het vrijboord aan
stuurboord.
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VRIJWILLIGER WORDEN?
De vrijwilligers van de VVKM hebben
de afgelopen jaren een hoop werk
verzet voor de Stichting. Zij zetten zich
in voor allerlei klussen zowel voor als
achter de schermen. Ook wordt de
Toko bemand door vrijwilligers.
Gelukkig hebben wij de afgelopen
jaren een aantal nieuwe vrijwilligers
aan boord mogen verwelkomen.
Mannen die van aanpakken weten,
dat is gebleken. Toch zijn we steeds
op zoek naar meer mensen die zich
aan willen sluiten bij onze groep van
vrijwilligers. In principe komen de
vrijwilligers eens per maand een
week (de werkweek) aan boord voor
het verrichten van de diverse
werkzaamheden. Aan boord is
voldoende slaapruimte en wordt er
uiteraard voor de inwendige mens
gezorgd. Na “vastwerken” is het
vaak even de luiken sluiten waarna,

na de koffie, tijdens de avonduren de
(sterke) verhalen vanzelf worden
opgedist!
Een werkweek loopt over het
algemeen van Maandag t/m
Vrijdag.
Bent u de man die als vrijwilliger onze
gezellige ploeg medewerkers komt
versterken en wilt u eens kennis
komen maken? Dat kan altijd! U
wordt niet meteen aan het werk
gezet (tenzij u dat wilt) maar krijgt de
gelegenheid om het schip en de
aanwezige mannen te leren kennen!
U kunt zich aanmelden per email (
info.vvkm@vvkm.nl) of belt u met
Paul van Winsen (06-50252754). Ook
wanneer u eerst wat nadere
inlichten, voel u vrij om te mailen of te
bellen!
O ja, u hoeft niet persé een maritieme
achtergrond te hebben!
Hopelijk tot snel!
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SCHIFFSTYPERKENNUNG, DIE
ALTE DAME IST NICHT MEHR DA

VERKOOP MARINEKALENDER

Vele
“Vlootdagen”
bezoekers
zouden het prachtig vinden als een
ex
Standaard-fregat
van
de
Kortenaer-klasse de vlootdagen zou
bezoeken. Zij varen nu nog onder de
Griekse vlag.
In de jaren ‘70 waren Nederland,
Duitsland, de V.S. en Groot-Brittannië
begonnen met een project met als
doel een
NATO fregat te
construeren. De laatste twee landen
stapten uit het project.
De Duitse Kortenaer schepen vielen
onder de Bremen-klasse 122. De
Nederlandse
verdwenen
naar
Griekenland maar de Duitsers bleven
met deze schepen doorvaren.
Totdat op 16 juni 2022 het fregat
Lübeck voor de laatste maal als
laatste van haar klasse de haven van
Wilhelmshaven binnenliep.
Het schip, dat door haar bemanning
“Lucky Lübeck” werd genoemd voer
863.449 zeemijlen voor haar baas.
Dat is bijna 40 keer rond de aarde,
maar nu niet meer naar Marine
dagen.
Ik hoop dat dit fraaie schip
opgenomen wordt in de collectie
van het Duitse Marine museum. Zo
niet, eeuwig “Schade”! ♦

Van
de
heer
J.H.
Kaauw,
samensteller en uitgever van de
Marinekalender ontvingen wij de
mededeling dat de Marinekalender
2023 vanaf heden weer te bestellen
is.
Er
zijn
600
exemplaren
beschikbaar, dus op is op!
De kalender is ook deze keer weer
zeer de moeite waard, zeker nu Joes
Wanders (elke oud-marineman weet
wie Joes is) zijn medewerking heeft
verleend.
Wilt u in bezit komen van deze
kalender dan is deze te bestellen via
de website https://marinekalender.nl
, klik op “verkoop van de
marinekalender 2023” en vul de
gevraagde gegevens in..

Marnix de Boer
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De kalender kost Euro 14,-- inclusief
verzendkosten. Wilt u de kalender
afhalen in Julianadorp dan kost de
kalender slechts Euro 10,--. De
kalender
wordt
u
eind
juli
toegestuurd na ontvangst van uw
betaling.
(Voor
diegenen
die
een
abonnement
hebben
op
de
Marinekalender geldt een andere
regeling)
DE INHOUD VAN DE MARINEKALENDER 2023
Januari
Artillerie en radarschool
(?ARGIS)
Februari
A-klasse mijnenveger in
Nederlands Oost-Indië
Maart
Van Rijksloods naar loods in
de markt
April
Landingsvaartuigen
Mei
Herman Willem Daendels
(1748-1806)
Juni
Hawker Sea Fury
Juli
Nederlandse marine sabels
Augustus
Marinierskapel der
Koninklijke Marine
September
Helderse waterleidingduinen
Huisduinen
Oktober
Vuurtoren van Huisduinen
“Lange Jaap”
November
Het einde van Nederland als
wereldmacht
December
Zeeschilder Joes Wanders

Betaling naar J.H. Kaauw, IBAN
NL16INGB0001896470
Heeft u vragen, neem dan contact
op met J. Kauw:
marinekalender @gmail.com

JEUGDBRANDWEER OEFENT AAN
BOORD VAN DE HOOGEVEEN
Zaterdag
14
mei
hielden
9
jeugdbrandweer korpsen onderlinge
wedstrijden in Den Helder. De
korpsleden varieerden in de leeftijd
van 10 tot 18 jaar. De oefening op de
Hoogeveen was een onderdeel van
een serie wedstrijden. Voor de onze
Paul
was
er
ook
een
wedstrijdelement want hij moest om

zeven uur in de ochtend al bij de
Hoogeveen zijn om het schip open te
gooien en het één en ander voor te
bereiden. De wedstrijden begonnen
namelijk al om half acht!
Op de Hoogeveen werd een brand
gesimuleerd die was begonnen in de
radiohut en via een luik was
doorgeslagen naar de stuurhut op
de brug. Er werd niet met water in de
slangen
geoefend
maar
met
perslucht. Dit geeft hetzelfde effect
als blussen met water alleen scheelt
dat een hoop dweilen aan boord
van de Hoogeveen.
De verschillende ploegen deden hun
best en leerden veel van het blussen
van een brand aan boord van een
schip.
De laatste groep was om vijf uur klaar
en toen was het voor onze Paul na
een lange dag ook vast werken.
Uiteindelijk bleek het jeugdkorps uit
Enkhuizen de oefening het best te
hebben gedaan!
Voor de VVKM was het leuk dat men,
net als een aantal jaren geleden de
wedstrijden voor brandweerkorpsen
uit de omgeving, ook nu voor de
jeugd de Hoogeveen hadden
uitgekozen
als
een
geschikt
oefenobject! ♦

Marnix de Boer
Op youtube is een aardig filmpje
vinden. Zoek op “RegioNoordkop
Jeugdbrandweer wedstrijd in Den
Helder”.
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MIJNENVEGEN OF -JAGEN
VOOR DUMMIES
In Mijnenvegen of -jagen voor
Dummies bespreken we een aantal
mijnenveeg technieken. In deze
valreep gaat het over het vegen met
het paravaantuig.
Vooral grote schepen bij de KM
voerden dit tuig. Het paravaantuig
werd
gebruikt
om
zich
te
beschermen
tegen
verankerde
contactmijnen. Dat zijn mijnen die
verankerd zijn op de zeebodem en
als de mijnbol in aanraking komt met
het schip, exploderen deze mijnen.
Door
de
ontwikkeling
van
invloedsmijnen verloor dit tuig zijn
waarde.
Invloedsmijnen
zijn
grondmijnen. Dat betekent dat ze
op de zeebodem liggen. Door een
verstoring van het magnetisch veld
of door drukverschil of toename van
geluid, exploderen deze mijnen.
Nu volgt een stukje dat gaat over
wat een groot schip doet in het
water en met een verankerde mijn.

Het is onwaarschijnlijk dat een mijn
precies de voorkant van het schip
raakt. Het schip perst zich een weg
door het water. Hierdoor ontstaat
aan de voorkant van het schip een
druk die de mijn wegzet. Nadat de
boeg is gepasseerd veert de mijn
terug tegen de boeg aan… BOEM!
Ter voorkoming van de BOEM werd
het paravaantuig ingezet.
Wat is een paravaantuig? De
paravaan is een op een vliegtuig
lijkend gevaarte dat op een diepte
van ongeveer gelijk aan de kiel
wordt gesleept vanaf de voorsteven.
Aan de sleepkabel zitten messen.
Wat gebeurt er in de praktijk? De
verankerde mijn wordt weggezet
door de boeg. De ankerkabel van de
mijn komt in het pad van de
sleepkabel terecht. Deze ankerkabel
wordt door de messen losgesneden.
De losgekomen mijn mijn komt
hierdoor bovendrijven en wordt tot
ontploffingen gebracht door er op te
schieten. Het gevaar is geweken. ♦

Marnix de Boer
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STERK VERHAAL OF NIET?
Tijdens één van de avonden na
vastwerken krijgen we allerlei verhalen,
sterk of niet te horen van de vrijwilligers,
of onderstaand echt gebeurd is…?

ASCENSION, CURAÇAO
Ascension, het landhuis dat ooit
eigendom was van de Koninklijke
Marine. Tenminste, dat neem ik aan,
want in 1973 heb ik daar een weekje
mogen verblijven… waarom?
Als schepeling aan boord van Hr. Ms.
Utrecht kan je, als je zuinig geleefd
had (dus alleen een biertje in het caf,
zwemmen bij blauw baai, ‘s avonds
een lem halen bij het Leger des Heils
en vroeg je tampatje in) dan kon je
verlof opnemen en een weekje op
eigen kosten naar bijv. Mexico of zo.
Helaas niet helemaal van toepassing
op deze jongen, dus weinig
Antilliaanse florijnen over voor dure
vakanties. Nu wilde het geval dat
Ascencion opgeknapt mest worden,
maar er was geen budget, dus zelf
doen. Mij kwam ter ore dat je daar,
zonder verlof te hoeven opnemen
wat zou kunnen klussen. Dus ik me
aanmelden en arriveerde daar dan
ook op een zondag, @ dagen kreeg
ik van die ouwe. De vaste
bemanning bestond uit een marinier
en een kok. Mijn klus werd het
zwembad schoonmaken en wat
tjetten. Nu staan seiners niet bekend
als lui die graag met hun handen
werken, dus dat klussen na wel wat
tijd. Maar in de avond grote lol met
z’n drieën. Bier en whisky (2 ½ literfles
Ambassador, het etiket heb ik
ingelijst) met cola stonden altijd
koud. Totdat op een avond het ijs op
was… wat nu? Goeie raad is duur,
maar beneden aan de tjot was
schijnbaar een feestje aan de gang,
dus daar zal wel ijs zijn. Dat klopte en
we konden een staaf meekrijgen.
Kokkie en ik in het donker de berg

weer op, ik weet niet of jullie weten
hoe koud een staaf ijs is als je dat op
je schouder gaat verhuizen… KOUD!!
Uiteindelijk een soort draagbaar
gemaakt van onze sportwitjes en
Drankjes gekoeld!
Maar goed, het zwembad was
natuurlijk na die 2 dagen nog niet
klaar, dus de marinier belt de
commandant met het verzoek die
seiner nog een weekje betaald verlof
te geven omdat ie zo hard werkt en
de overkapping van het landhuis zelf
ook nog geschilderd moest worden.
Aangezien ik het seindek ook
regelmatig van antislip had voorzien,
geloofde die ouwe wel dat ik dat kon
en vond het wel een goed idee.
Ik ook want we hadden die week
een zooi Antmillers geslingerd om dat

Nieuwsbrief van de stichting VVKM  Uitgave 1  2022  pagina - 13 -

werk te doen. Probleem opgelost!
Die Antmillers kregen als beloning 3
maaltijden en een flesje lem en ze
mochten blijven slapen. Dat was de
eerste avond/nacht niet zo een
succes want ze bleven met alle
ramen open lullen en herrie maken
tot laat. En aangezien wij graag in
alle rust onze versnaperingen wilden
nuttigen… daar kwam de list!
De volgende morgen verteld dat de
vroegere eigenaar van Ascension
beneden aan de berg, op zijn buik
liggend, was begraven zodat ie het
landhuis in de gaten kon houden. En
met name dat zijn nachtrust niet
verstoord mest worden door herrie.
En zie, ook dit vuiltje weggewerkt, ’s
avonds stil en alle luiken dicht.
Jezus, wat zullen ze het warm gehad
hebben met z’n allen daar op die
zolder! ♦
De SNRT 1 ZV

HET RAADJEPLAATJE
Het raadplaatje van de vorige keer
was HNoMS Bergen. Dit fregat van de
Olso-klasse kreeg op 23 augustus
1965 water onder de kiel en kwam in
dienst 22 juni 1967 en geen uit dienst
op 3 augustus 2005
Het raadplaatje

Voor het raadplaatje in deze alreep
gaan we u een keer echt uitdagen.
Mocht u het antwoord weten dan
mag u het altijd sturen naar het
volgende e-mail adres:
redactie.vvkm@vvkm.nl.
Het
antwoord staat in de volgende Valreep en dan staan we ook langer sil
bij dit type schip. ♦

PONTONNETJE VAREN!
Bart heeft van nabij het overvaren
van het ponton meegemaakt.
Het was een kort reisje, dus ook een
kort verslagje!
“Op de zaterdagochtend voor de
werkweek arriveerde ik rond 09.00 uur
bij Maarten in Julianadorp. Daar
werd ik hartelijk ontvangen en goeie
koffie “met”genuttigd!
Om 12.04 waren we bij Fort
Westoever waar ik Maarten afzette
voor zijn (zee)reis. Er zou nog wat
extra ballast aan boord moeten
komen om de Van Kinsbergenbrug
te kunnen passeren zondaer dadt
deze open hoefde te gaan. Dus daar
parkeerde ik mijn auto, maar het getij
was ons gunstig gezind het het
ponton was er al onder door. De
cruise
ging
verder,
richting
Hoogeveen.
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JA, IK MONSTER AAN ALS
DONATEUR

Daar werden inmiddels een paar
zaken
geregeld.
Het
laastste
obstakel
de
“Willemsoordbrug”moest toch wel
open. Rond 13.00 uur konden we
afmeren achter de Hoogeveen. Mijn
VVKM dag was nog niet ten einde
want eerst heb ik Maarten weer
afgezet in Juliana dorp en had ik nog
een trip te doen naar Vlaardingen!”
♦

Elke maand zijn de vrijwilligers van de
VVKM met grote inzet aan het werk
op de Hoogeveen tijdens een
werkweek. Dit om een bijzonder
stukje Marine erfgoed te behouden.
De Hoogeveen is namelijk op de
gesloten brug na de meest originele
mijnenveger van Nederland.
Alleen met hun inzet redden de
VVKM en de Hoogeveen het niet
want een houten schip vergt veel
onderhoud. Onderhoud kost geld.
Wilt u donateur worden en daarmee
vriend worden van de Vrienden van
de Koninklijke Marine? Met uw
vriendschap
ondersteunt
de
vrijwilligers van de VVKM en helpt u
de Hoogeveen te behouden. ♦

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
Adres

:____________________________________________________________
(initialen/tussenvoegsel/achternaam)
: ____________________________________________________________

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 o.v.v. “nieuwe donateur”
Zodra de VVKM mijn donatie heeft ontvangen word ik opgenomen in het donateurenbestand van de
VVKM en ontvang ik 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 nr. 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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