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De werkweek in januari hebben we, in overleg
binnen het bestuur, niet door laten gaan
vanwege de winterse ongemakken. Wel is er
een partij hout aan boord gekomen. Dit hout is
nodig voor de vervanging van de rotte
planken aan bakboord en stuurboord.
De werkweek in februari is wel doorgegaan,
maar begrijpelijkerwijs was er niet veel animo
voor. Ondergetekende is nog wel twee dagen
aan boord geweest evenals Jacob, Willem en
Henk. Maar het was wel afzien met een
snijdende noordoosten wind in het Helderse.
De planken zijn alvast in de grondverf gezet.
En Sjaak is druk bezig om elektriciteit te
brengen op die plaatsen, waar het nog
donker is, of heeft schakelingen veranderd,
zodat we op een normale manier het licht aan
en uit kunnen doen.
Henk is druk in de weer geweest om contact
te leggen met de Rijkswerf. De medewerking is
er en de verf is al besteld. Hopelijk kunnen we
in april/mei bij de Rijkswerf op het droge gezet
worden om de zijkanten van de Hoogeveen
mooi in de verf te zetten.
Er zit wel enige druk achter, want onze
toekomstige ligplaats is in het kanaa,l waar we
vandaan zijn gesleept en dan een stukje naar
achteren.
Deze zomer zijn er veel festiviteiten, dus
moeten we er klaar voor zijn om ons aan het
publiek te tonen. Hopelijk weten we op korte
termijn wat onze toekomst zal brengen. 

Doelstelling VVKM:
Het bewaren van het culturele
erfgoed van de Koninklijke Marine
(zie verder pagina 8)

De Hoogeveen tijdens Sail Den Helder
2008.

Frans van Heest
Voorzitter

Van de redactie
Beste lezer,
In 2013 viert de Koninklijk Marine
haar 525 jarig bestaan. Een feit wat
gevierd mag worden. De VVKM
mag volgend jaar een feestje
vieren, want dan is de Hoogeveen
15 jaar in bezit van de VVKM. Het
schip, dat eigenlijk diende als
logementschip, heeft de afgelopen
vijf jaar een aanzienlijke facelift
ondergaan.
De redactie van de Valreep is op
zoek naar mooie en bijzondere
verhalen over en foto’s van de
Hoogeveen. Die kunt u naar ons
mailen op redactie.vvkm@vvkm.nl
Heel veel leesplezier! 
Marnix de Boer

meerdere evenementen. Een daarvan is het
gecombineerde evenement Sail en de
Marinedagen.
De VVKM is daar natuurlijk bij. Wat de
activiteiten zijn leest u op de website te zijner
tijd. In “Bericht uit de toko op pagina 3 leest
meer hierover en ook over de Marine reünie. 
Marnix de Boer

Sail 2008/2013
Toen ik tijdens Sail Den Helder in 2008 aan
boord stapte van de Hoogeveen, was dat als
donateur. Na een gesprek met Peter de
Graaff ben ik vrijwilligerswerk gaan doen voor
de VVKM.
Tijdens het zoeken van mooie foto’s voor deze
uitgave, is mij opgevallen, hoeveel werk er is
verzet in de afgelopen vijf jaar. Toen ik vijf jaar
geleden aan boord stapte hingen er doeken
over de bakboordzijde van de Hoogeveen om
de ergste plekken uit het zicht te onttrekken.
Die zijn nu niet meer nodig. De Hoogeveen is in
vijf jaar in een mooi en toonbaar schip
veranderd, dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers. Mijn complimenten. 
Marnix de Boer

Marinedagen/Sail
In 2013 bestaat de Nederlandse
zeemacht 525 jaar. Bovendien bezit
ze in ditzelfde jaar ook precies 2
eeuwen het predicaat Koninklijk.
Een dubbel jubileum dus.
De Marine kent zijn ontstaan, als
feitelijke machthebber van de
Nederlanden, de Habsburgse keizer
Maximiliaan II, op 8 januari 1488 de
Ordonnantie op de Admiraliteit
uitvaardigde. Dat betekende, dat
Nederland sindsdien een eigen
Marine had. Ruim 3 eeuwen later, in
1813, verleende Koning Willem I, de
Marine een
Koninklijke
status toe.
De
Koninklijke
Marine viert
dat
met

De Hoogeveen tijdens de Sail in 2008. Mooi om
te zien dat de doeken om de rotte plekken te
bedekken nu niet meer nodig zijn. Alles is
vervangen.
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Bericht uit de Toko

Van de Penningmeester

Net als voorgaande jaren zal de
VVKM met de toko op de
verschillende markten aanwezig zijn.
Door “personeelsgebrek” kunnen
we helaas niet op alle maritieme
evenementen ons gezicht laten
zien, maar net als vorig jaar zijn we
wel aanwezig op de meeste
grootste
en
belangrijkste
evenementen in het land! Omdat
behalve de donateursgelden ook
de inkomsten uit de toko het
mogelijk maken ons werk voort te
zetten hoop ik ook dit jaar weer op
een goede omzet, aan de inzet zal
het niet liggen!
De markten en havendagen welke
wij dit jaar aandoen zullen op de
website komen te staan. Mocht u er
in de buurt wonen en denken dat u
ons wellicht een dag(deel) kunt
helpen, laat het mij dan even
weten!
Speciale aandacht toch nu alvast
voor de Marinedagen in Den Helder
van 20 t/m 23 juni, juist dit jaar zeker
de moeite waard om naar Den
Helder te komen want dan is het
tevens Sail Den Helder!
Ook maak ik u graag opmerkzaam
op de grote Reünie van de
Koninklijke Marine op 20 juni 2013,
voor iedereen die bij de Marine
werkt of gewerkt heeft. Het belooft
de grootste marine reünie ooit te
worden.
Op
www.marine525.nl
staat
een
registratieformulier,
waar u zich online
gratis kunt inschrijven.
Veteranen hoeven zich
niet in te schrijven. Zij
ontvangen apart een
uitnodiging
via
de
gebruikelijke kanalen. 

Beste donateurs,
Zoals u gemerkt heeft hebben wij bij deze
Valreep weer een acceptgiro bijgesloten. Ik
hoop dat u ons ook dit jaar weer goed gezind
zult zijn. Zonder uw steun, zonder uw donatie is
het voor de VVKM niet mogelijk door te gaan
met het opknappen van de Hoogeveen.
Elders in deze Valreep kunt u lezen wat er zoal
de laatste maanden allemaal gebeurd is.
Het is fantastisch dat, op het moment dat ik dit
schrijf, al diverse donateurs hun jaarlijkse
bijdrage al hebben overgemaakt zonder op
de acceptgiro te wachten. Hartelijk dank
daarvoor en uiteraard kunnen deze donateurs
de acceptgiro terzijde leggen.
Helaas moet ik wel zeggen dat het donateurs
bestand niet zo snel groeit als dat ik zou willen.
Daarom weer mijn oproep aan u om ons te
helpen met het werven van nieuwe donateurs.
De slogan “Iedere donateur werft een nieuwe
donateur” is nog steeds van toepassing.
Uiteraard bent u altijd van harte welkom aan
boord van de Hoogeveen om de vorderingen
eens van dichtbij te aanschouwen. Een
overzicht van de weken dat wij op de
Hoogeveen aanwezig zijn staat op onze site
www.vvkm.nl.
Mede namens onze vrijwilligers die elke
werkweek aan boord hun kennis en kunde ten
toon spreiden, dank ik u bij voorbaat weer
voor uw steun aan de VVKM ! 
Willem Giezen,
Penningmeester.

De Hoogeveen
gaat dit jaar weer
het dok in. Hier
staat de
Hoogeveen in 2009
op het droge.

Tot ziens in de toko,
Willem Giezen
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