Zaterdag 1 december 2007

scheepvaartberichten
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ZEELAND
Bocht van Walsoorden, Zuidergat; werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid t.h.v. de Schor
van Baalhoek tussen de boeien 59A en 61 t/m 23
december. Het kraanschip Tertio zal staalslakken
vanuit duwbakken en binnenschepen overslaan achter
boei 48 en gaan storten achter de geulrand tussen de
boeien 59A en 61. Er wordt overdag gewerkt.
Kanaal door Zuid-Beveland; Oosterschelde; mededeling. RWS Zeeland heeft een bekendmaking
uitgegeven betreffende Wijziging voorrangssituatie/
wijziging markering voor het Oosterscheldestroomgebied en het Kanaal door Zuid-Beveland. Deze
bekendmaking met situatietekening (nr. 2007.7296.1)
is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren.
Aangaande de wijziging van de voorrangssituatie
Kanaal door Zuid-Beveland nabij Wemeldinge, wordt
bekendgemaakt dat de aangekondigde markeringswijzigingen zijn doorgevoerd, met uitzondering
van de volgende aanpassingen in de posities: AW
4 stomp rood radarreflector Lfl R 5s. 51°31’,865
N-004° 00’,606 E; O 24 stomp rood radarreflector
51°32’,251 N-004° 00’,822 E oorspronkelijke positie;
O 26 stomp rood radarreflector 51°32’,113 N-004°
01’,570 E oorspronkelijke positie. Met de publicatie
van het verkeersbesluit AXD 1393 in de Nederlandse
Staatscourant, nr. 227, is bovenvermelde voorrangssituatie vanaf 22 november van kracht.
NOORD-BRABANT
Mark; Markspoorbrug, Zevenbergen; geen bediening. Geen bediening Zevenbergen Markspoorbrug
op 29 november van 0:10 tot 5:40 uur, 4 december
van 1:16 tot 5:30 uur en 5 december van 1:16 tot
5:06 uur. Doorvaarthoogte NAP+250 cm.
Voorhaven (Maashaven) Wilhelminasluis, Afgedamde Maas; Wilhelminasluis, Andel, brug over
bovenhoofd; bericht ingetrokken. Brug over bovenhoofd Wilhelminasluis, Andel wordt weer bediend.
Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00
en sluismeester van de Wilhelminasluis in Andel,
VHF 22 of (0183) 44 12 07.
Wilhelminakanaal; Oirschot, ligplaats; beperkingen. Bijzondere voorzichtigheid zuidelijke oever
ligplaats Oirschot thv (kmr. 44.9) van 3 december
t/m 29 februari, in verband met de aanleg van een
langshaven, en is hinder ter plaatse mogelijk. De
situatie is door middel van de borden B.8, A.9 en
E.11 aangegeven.
LIMBURG
Julianakanaal; brug Stein; beperkingen. Ontmoeten en voorbijlopen verboden t/m 29 februari
voor brug Stein.
Maas; sluis Belfeld; bericht ingetrokken. Stremming middenkolk Belfeld is opgeheven.
BELGIË
Haven van Antwerpen; Boudewijnsluis; stremming. Stremming Boudewijnsluis op 29 en 30
november van 10 tot 15 uur.
Haven van Zeebrugge; Vandammesluis; stremming. Stremming P. Vandammesluis t/m 29 november
van 8 tot 12 uur dagelijks.
Zeekanaal Brussel-Schelde; brug Humbeek;
beperkingen. T/m 3 december bovenstrooms de
brug Humbeek doorvaartbreedte beperkt tot ca.
20 m en bijzondere voorzichtigheid. Zeevaart en
brede vaartuigen moeten zich vroegtijdig melden
bij brug Humbeek via VHF 20. Info: VHF 68 bij
het ponton.
DUITSLAND
Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft een
hernieuwde bekendmaking uitgegeven over adresgegevens van de buitendistricten, havendiensten, sluizen
en WSP onder beheer van WSA Regensburg. Deze
in de Duitse taal is aan te vragen bij het infocentrum
(2007.4701.2).
Donau; sluis Regensburg (kmr. 2379.7); bericht
ingetrokken. Afmeerverbod passagiersschepen rechteroever bovenstroomse voorhaven sluis Regensburg
is opgeheven.
Donau; beperkingen. Tot nader bericht tussen linkeroever kmr. 2270.3 en 2270.7, rechteroever kmr.
2272.3 en 2272.4 en rechteroever tussen kmr. 2272.7
en 2273.1 bijzondere voorzichtigheid, ontmoeten,
voorbijlopen en ankeren verboden.
Elbe; brug Niederwartha (kmr. 69.8); stremming.
Stremming opvaart thv kmr. 70.3 en afvaart thv kmr.
58.3 op 30 november is vervallen.
Elbe; beperkingen. De beperkingen tussen kmr.
60.8 en 70.3 zijn vervallen.
Landwehrkanal; benedensluis (kmr. 1.7); bericht
ingetrokken. Benedensluis wordt weer normaal
bediend.
Mittellandkanal; lokale scheepvaartvoorschriften.
I.v.m. de opheffing van het geregelde verkeer tussen
kmr. 250 en 255 en beëindiging van de werkzaamheden wordt de toegestane ligduur op de ligplaats
Wolfsburg (kmr. 245.38 en 246.0) 72 uur, i.p.v. de
tot nu toe geldende 12 uur.
Mosel; beperkingen. I.v.m. oefeningen op 7 december van 17 tot 22 uur tussen kmr. 141.4 en 147
bijzondere voorzichtigheid en hinderlijke waterbeweging vermijden.
Mosel; sluis Stadtbredimus-Palzem (kmr. 229.9);
stremming. Voor sluis Stadtbredimus-Palzem (kmr.
229.9) stremming op 4 december van 8 tot 12 uur en
oponthoud op 4 december tussen 12 en 16 uur.
Mosel; sluis Fankel (kmr. 59.4); beperkingen. I.v.m.
bouw tweede kolk Fankel is: aan land gaan in bovenvoorhaven niet mogelijk; in sluiskolk aan land gaan
alleen aan Moselzijde toegestaan; uitwisselen van
scheepsbemanning is niet mogelijk. Geen mogelijkheid tot afgeven afval, het aan en van boord zetten
van auto’s niet mogelijk, bijzondere voorzichtigheid
en hinderlijke waterbeweging vermijden.
Mosel; sluis Zeltingen (kmr. 123.9); beperkingen.
I.v.m. werkzaamheden (bouw tweede sluis Zeltingen) tussen kmr. 124.7 en 123.9 tot nader bericht
snelheidsbeperking max. 10 km/u bovenstrooms en
hinderlijke waterbeweging vermijden. Het bij sluis
Zeltingen aan en van boord gaan van personen en
voertuigen, alsmede het van boord zetten van afval
is niet mogelijk. De landverlichting in de benedenvoorhaven is uitgeschakeld.
Mosel; sluis Fankel (kmr. 59.4); bericht ingetrokken. De beperkingen rechterzijde bovenvoorhaven
sluis Fankel zijn opgeheven.
Rhein; stremming. Stremming tussen kmr. 739
en 749 (Düsseldorf) op 29 november van 17 tot
20 uur.
Rhein; mededeling. In het havengebied van
Neuss-Dusseldorf is t/m 31 maart de winterdienst
van kracht.
Rhein-Hernekanal; brug Buschhausen (kmr. 7.1);
spoorbrug (kmr. 8); hinderlijke waterbeweging
vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden
spoorbrug (kmr. 8) en brug Buschhausen (kmr. 7.1)
op 30 november van 9:30 tot 12:30 uur.
Stichkanal nach Salzgitter; doorvaarthoogte.
I.v.m. waterstandverhoging tussen kmr. 5 en 18
doorvaarthoogte max. 500 cm en bijzondere voorzichtigheid.
Unterems; afmeerverbod. Afmeerverbod ligplaatsen Mark Nord (kmr. 6.2) en Weener Nord (kmr.
7.6) t/m 31 januari.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 30.5);
gedeeltelijke stremming. Stremming grote kolk
Dorsten (kmr. 30.5) t/m 28 november van 8 tot 14
uur dagelijks.
FRANKRIJK
Canal Rhône-Rhin (Sud); brug Anel ; keersluis
Chateauneuf; bericht ingetrokken. Stremming
keersluis Chateauneuf (kmr. 42.3) is opgeheven.
Stremming brug Anel (kmr. 33.9) is opgeheven.
Canal Rhône-Rhin (Sud); sluis 32 Clerval (kmr
127.2); sluis 56 Thoraise (kmr. 59.3); stremming.
I.v.m. hoogwater stremming tussen sluis 56 Thoraise (kmr. 59.3) en sluis 32 Clerval (kmr. 127.2)
tot nader bericht.
Canal de la Sensee; sluis Goeulzin; bericht ingetrokken. Stremming kleine kolk Goeulzin is
opgeheven.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Kembs; gedeeltelijke stremming. Stremming oostkolk Kembs op 6
december van 7:30 tot 16:30 uur.
Ill; brug Pasteur; brug Zaepfel; bericht ingetrokken. Stremming tussen brug Pasteur (kmr. 0.2) en
brug Zaepfel (4.6) is opgeheven.
Lys; bericht ingetrokken. Stremming tussen kmr.
19.3 en 32.5 is opgeheven.
Oise; sluis St. Hubert; bericht ingetrokken. Stremming linkerkolk St. Hubert is opgeheven.
Oise; sluis Sempigny; bericht ingetrokken. Stremming linkerkolk Sempigny is opgeheven.
Seine; sluis Amfreville; bericht ingetrokken. Stremming kolk 141 x 12 m Amfreville is opgeheven.
Seine; sluis Evry; bericht ingetrokken. Stremming
sluis Evry is opgeheven.
OOSTENRIJK
Donau; sluis Ybbs-Persenbeug (kmr. 2060.4);
gedeeltelijke stremming. Stremming linkerkolk
Ybbs-Persenbeug (kmr. 2060.4) op 7 december
van 8 tot 11 uur. Omdat de rechterkolk gestremd
is t/m 30 april is de sluis geheel gestremd tijdens
deze perioden.
Donau; brug Stein-Mautern (kmr. 2003.5); beperkingen. Van 27 november t/m 22 december voor
brug Stein-Mautern (kmr. 2003.5) doorvaartbreedte
verminderd met 10 m en hinderlijke waterbeweging
vermijden.
Donau; Inland ECDIS update. Alle officiele
ligplaatsen zijn aangebracht in de Inland ECDIS
kaarten. Deze lijst kan worden gedownload via
internet http://nts.doris.bmvit.gv.at/doris/doris/
download?id_file=32. Om te kunnen voldoen aan
de meldplicht wordt een lijst gepubliceerd met de
Ländentafeln der öffentlichen Bundesländen.
Donau; hinderlijke waterbeweging vermijden.
Hinderlijke waterbeweging vermijden rechteroever
tussen kmr. 2037.8 en 2038.1 tot 20 december op
maandag van 7:20 tot 17:30 uur, op dinsdag van 7
tot 17:30 uur, op woensdag van 7 tot 17:30 uur en
donderdag van 7 tot 16:30 uur. De baggerspecie
wordt geklapt tussen kmr. 2034 en 2034.3 rechteroever buiten de vaargeul. Info: VHF 10 baggermolen
Walter.

oplossing

Weekblad Schuttevaer

kielzog

congres, beurs
& evenementen

burgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek
zoals geboorte, felicitaties,
overleden, etc. zijn gratis.

Jarig
1 december
- Filip Meijer, 4 jaar, a/b Simul Profecti, Grafhorst.
2 december
- Maurice Versluis, 3 jaar, a/b Deo
Juvante, Numansdorp.
3 december
- Daisy Hartenhof, 5 jaar, ms Saron,
Ridderkerk.
- Arjan Vellinga, 14 jaar, Dronrijp.
6 december
- Samantha Boonstra, 13 jaar, ms
Oberon, Lemmer.
7 december
- Tim van Terwisga, 17 jaar, ms Domani, ‘s-Hertogenbosch.

- congres Blueprints voor Blueports, 3 december, Ned. Ver. van
Binnenhavens, Isala Theater Capelle
aan den IJssel
- Intermodal 2007, 4 t/m 6 december, Rai Amsterdam
- Boot Düsseldorf, 19 t/m 27 januari
2008, Düsseldorf

Steunpunt
Binnenvaart
Voor vragen en problemen op sociaal-maatschappelijk gebied kunt u
bellen met Steunpunt Binnenvaart
van de AMVV. Telefoon 0620-11 23
19 (Dekatel) of 010-20 60 605.
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© Persbelangen A414

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker
gebruikt. Na oplossing vormen de
overgebleven letters, van boven naar
beneden gelezen, nog een woord.

BASIS - BESEFFEN - BETEKENIS – BEWIND - BLADKNOP
– BRIEF – BROCCOLI - BROOS
– DROEVIG – DWEIL - EPAULET
– ERSEL - FASE - FOREL – FRIK
– GAANDEWEG - GERANT
– HEISA - JUIST - KANTELEN
– KLOEK – KOERS – KOREN
- KROTTENWIJK – MASKER
– OFIR - OPZETTELIJK – OVERJARIG – SAFE - SERENO - SERIE
– SLURF - SNEB - SPREEKBEURT
– STELSEL - TOETER – TREEF
- TRUFFEL - UITZONDERING
– VEETEELT – VORE – VRIJELIJK - VROUW - WENTELTEEFJES – WERKNEMERS - ZIJSPAN
- ZOOL – ZUS

Voetbaltoernooi met zestig teams vraagt organisatietalent

Aandacht verdelen tussen schip en Aquakids
Alex en Ingrid Veldman varen met hun kinderen Oscar (13) en Esmond
(10) op de 1500-tonner Primo. Een deel van hun tijd besteden ze aan de
organisatie van Aquakids. Alex is voorzitter en penningmeester van de
stichting, die jaarlijks een voetbaltoernooi voor schipperskinderen houdt
in Rotterdam. In 2008 is het toernooi op 24 mei.

Voorzitter en penningmeester tegelijk zijn lijkt een zware taak, ook al
krijg je daarbij hulp van je vrouw.
Het valt in de praktijk best mee, vertellen ze. Want Joop de Haan van de
Favoriet verzorgt de contacten met
de sponsors en doet het leeuwendeel
van het werk. ‘Wij staan Joop bij,
dat doen we met de familie Pols van
het mts Rainbow. Joop is er het hele
jaar intensief mee bezig. Wij zeg
maar van na de kerst tot het toernooi.
Joop neemt zelfs aflossers om zaken
voor Aquakids te regelen. Hij is de
grote animator.’
De dubbelfunctie van Veldman ontstond omdat iemand het bestuur verliet. ‘We waren met z’n vieren, nu
met drie. We hebben het zo gelaten,
maar als er mensen zijn die graag
willen, zijn ze welkom.’

Eigen huis

Het huizenbezit onder binnenschippers stijgt en de familie Veldman is
daarop geen uitzondering. In maart
2008 is de overdracht van hun pas-

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Primo. Lengte: 86
meter. Breedte: 9,50 meter. Diepgang: 2,90 meter. Tonnage: 1582.
Europanummer: 2313841. Motor:
Caterpillar 1015 pk. Bouwjaar:
achterschip 1958, voorschip 2005.
Thuishaven: Rotterdam. Eigenaar:
VOF Veldman-Stavast.

liggen. Nu moeten we in de buurt van
Rotterdam liggen als er bijvoorbeeld
Aquakids of iets anders is. Als we
het huis hebben, kan het schip ook
het weekend in Koblenz liggen en
kunnen wij naar huis rijden.’

Pakkende naam

Stichting Aquakids bestaat sinds
2005, maar het toernooi werd in
2007 voor de twaalfde keer gehouden. Daarvoor organiseerde
de Rotterdamse voetbalvereniging
VVOR het. Dat kwam doordat

‘Veel mensen komen
voor de gezelligheid’
gekochte woning. ‘We hebben een
bestaand huis gekocht. Het ligt aan
het water, vlakbij de Brienenoordbrug. We blijven gewoon varen en
de kinderen blijven op het internaat.
Een huis is handig als we ver weg

schipperskinderen van internaat De
Meerpaal in Capelle aan de IJssel bij
die vereniging voetbalden. Vanwege
geldgebrek dreigde het toernooi te
stoppen. ‘Toen is Joop de Haan zich
erin gaan mengen door sponsors te

Kustbescherming: steenzetten, zinkstukken
vlechten en ballasten, palen heien op de grens
van land en water, zand opspuiten en dijken
bouwen is mannenwerk. Daarom is de meeste
literatuur over kustbescherming geschreven
door Delftse heren. Het door kunstzinnige foto’s en uitzonderlijk mooi drukwerk gedragen
‘Donkere Palissaden’ van Pauline van Lynden
gaat over een bijzondere, monumentale kustbescherming, maar zó dat ook niet-Delftenaren
er volop van kunnen genieten.
Van Lyndens onversneden alpha-achtergrond levert een onverwacht CV voor een
standaardwerk over de paalhoofden van de
Walcherse kust. Met talent en academische
nieuwsgierigheid komt zij echter ver. Veelvuldig verblijvend in het Veerse familiehuis,
was zij sinds haar jeugd vertrouwd met de
eeuwenoude palenrijen die, haaks op de kust,
het schurend getij buiten het Walcherse strand
houden. Vijf jaar geleden realiseerde zij zich
het bijzonder belang en sindsdien heeft Van
Lynden de paalhoofden gefotografeerd en getekend, kantonniers, vissers, kustbewoners,
dijkgraven en andere bestuurders gesproken,
bibliotheken uitgekamd en historisch beeldmateriaal verzameld. Haar werkzaamheden
bleven niet onopgemerkt: voor de provincie
Zeeland waren zij aanleiding de paalhoofden
op de monumentenlijst te zetten, wat plannen
van het waterschap om ze te vervangen door
goedkopere steenbestortingen doorkruiste. Zij
maakte niet alleen vrienden...
Net als in haar fotoboek Rajasthan, over de
gelijknamige staat in Noordwest-India, ligt
het accent in ‘Donkere Palissaden’ nadrukkelijk op de zorgvuldig gekozen illustraties.
Van Lyndens fotografie accentueert de onverwachte schoonheid van de Walcherse palen.
De deels poëtische, deels zeer informatieve
tekst ondersteunt het boeiend beeldwerk. Na
een historisch hoofdstuk vanaf de Steentijd
komt Van Lynden in haar element als ze de
dynamiek van de kust en de rol van de paal-

voor de boeg
DONDERDAG 29 NOVEMBER
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht:
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond of
gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 15.30 uur, verzorgen
bulletin (tweewekelijks); 19.30 uur, cursus
vaarbewijs.
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur,
pergamano.
VRIJDAG 30 NOVEMBER
Nijmegen, KSCC: schoenzetten schipperscentrum van 9 tot 17 uur; 9.30 uur,
bloemschikken kerk.
ZATERDAG 1 DECEMBER
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 uur,
H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H.
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 19.30
uur, dienst.
ZONDAG 2 DECEMBER
Amsterdam, Baptisten Gem.: Maranathakerk, Vasco da Gamma/hoek Cabotstraat,
17 uur, br. P.D. Bouwman. Aula Junior
College West, Schipluidenlaan 12, Overtoomseveld (station Lelylaan), 10 uur, br.
P.D. Bouwman. Opvang 0 t/m 4 jaar/groep
1 t/m 8; Geref. Gem.: evangelisatiepost,
Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur, evang. J.
Krijgsman. Crèche aanwezig; Geref. Gem.
Noord, Melkweg, . Noorderkerk: Noordermarkt, 10 en 19 uur, ds. C. van Duijn.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 9.30
(HA) en 19 uur, ds. G. Bosveld; PKN,
Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK
kerk, Singel, 11.30 uur, dienst.
Groningen, Geref. Oosterkerk: Rozensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 17 uur,
dienst; Stadsparkkerk: Snelliusstraat 19,
9.30 uur, dienst; Pinkster Gem.: Nieuwe
Boteringestraat 50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Herv. Kerk: 9.30 uur, ds. T. de
Heer; Geref. Kerk: 9.30 uur, ds. E. van
der Sluis.
Meerssen (wijk Rothem), Gem. huis De
Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur, kandidaat P. Zorge.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharistieviering; 14 uur, aankomst Sint Nicolaas.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, H.
Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, J.T.W.
van der Spek; KSCC: 11 uur, H. Mis, aansl.
koffie; Zeemanshuis: Willemskade 13,
10.30 uur, oec. dienst, voertaal Engels,
aansl. koffie.
Terneuzen, Opstandingskerk/Goede
Herderkerk; 10 uur, dienst; Kerkschip:

10.30 uur, H. Mis; Sanderusstraat: 10 uur,
dienst (inl.: tel. 076-5601161).
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 10 en
17 uur, ds. C. Langbroek.
Antwerpen: 10 uur in de Sanderusstraat
77, dienst (inl. ds. A. Poldervaart); 10 en
17 uur, evangelisch centrum, Boterlaarbaan 19/23, Antwerpen/Deurne, ds. K.
Groeneveld.
Gent, Brabantdamkerk (centrum) en
Rabothkerk (Begijnhoflaan 31): 10
uur, dienst (info: J.D. van Heest, tel. 09357 63 31).
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 10
uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, tel.
011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur,
H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 uur,
H. Mis.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Eglise Luthérienne de la Trinité, Bld. Vincent Auriol 172
(metro: Place d’Italie); 9.45 uur, dienst.
Inl. ds. Harrie de Reus, 24 Rue Berlioz,
92330 Sceaux, tel. 00331-47 023 621, email: eglise.neerlandaise@wanadoo.fr. Iedere eerste, derde en evt. vijfde zondag
van de maand kindernevendienst, uitgez.
schoolvakanties.
Luxemburg: ds. Dick Couvee, 80, Val
Sainte Croix, tel. 00.352.26459107.
Duisburg/Ruhrort, Dr. Hammacherstr.
6: 10.30 uur, A. Theunisse.
Frankfurt: Reformierte Kirche, Freiherr
von Steinstrasse 8: 11.15 uur in de bovenzaal. Info: Jan Visser, tel. 069-293952.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kirchenstrasse: 11 uur, ds. L. Rasser.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben t.h.v.
de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: dhr. H.
van Riezen, tel.: 062/683 33 99.
MAANDAG 3 DECEMBER
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, stafvergadering (tweewekelijks); 14 uur, repetitie
Toneelgroep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie
zangkoor.
DINSDAG 4 DECEMBER
Nijmegen, KSCC: 10 uur, cursus gymnastiek; 18 uur, repetitie zangkoor.
WOENSDAG 5 DECEMBER
Nijmegen, KSCC: 13.30 uur, rookvrij
bridgen (tweewekelijks).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, handwerken en kaarten.

colofon
• Ingrid en Alex Veldman van de Primo hebben een huis bij de Van Brienenoordbrug gekocht. (Foto Henriette
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Driesen-Joanknecht)
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zoeken. De eerste twee jaar deed hij
dat alleen, maar hij kreeg het zo druk
dat we in 2005 besloten de stichting
op te richten. Dat werd Aquakids.
We wilden een pakkende naam en
dat is gelukt, want Aquakids is een
naam die staat’, constateren de Veldmannen.
Dit jaar voetbalden voor het eerst
sponsor-elftallen mee. Dat komt
omdat het aantal deelnemende
schipperskinderen terugloopt. ‘Het
belangrijkst zijn de schipperskinderen en als er ruimte is kunnen ouders
en watergebonden sponsors ook een
elftal samenstellen. Het hangt ook
af van de beschikbare velden. Soms
hebben we een jaar een veld minder

boeken
De dynamiek van houten palen
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ter beschikking en dan vallen de ouders- en sponsor-elftallen als eerste
af’, verklaart Ingrid.

Fanatieke ouders

De organisatie van het toernooi is
niet alleen vrijwilligerswerk, ook
het scheidsrechterswerk. Beiden
valt op, dat de ouders langs de lijn
soms fanatieker zijn dan de kinderen
in het veld. ‘Als je hoort hoe fanatiek
sommigen hun kinderen aanmoedigen of commentaar geven op de
scheidsrechter, dan zetten wij daar
wel eens vraagtekens bij. Het moet
allemaal wel leuk blijven. Het blijft
een spel.’
De toekomst van Aquakids hangt af

De reddingshistorie van
de Bernard van Leer
Schrijver, fotograaf en voormalig KNRM-redder Bert Scheigrond heeft een boek geschreven
over ‘zijn’ zelfrichtende motorreddingboot
Bernard van Leer. Het schip werd als derde
van een serie van vijf door de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij (KNZHRM) in de periode 1960-1968
in de vaart gebrachte reddingboten van het
type Carlot in dienst gesteld.
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op
bouw en technische aspecten van de boot,
bemanning en opleiding. Ze werd in 1965
door Scheepswerf Gebr. Niestern in Delfzijl
afgeleverd en op Scheveningen gestationeerd.
In de volgende vijf hoofdstukken wordt een
beeld van de reddingsacties geschetst. De eer-

Het leukste vinden ze de reüniefunctie, die bij het toernooi hoort. ‘Een
hoop mensen komt voor de gezelligheid. Je hoort ook dat bevrachters
rond die dagen soms moeite hebben
schepen te vinden.’ (HDJ)

van
stapel

hoofden daarin beschrijft. Sinds de zestiende
eeuw hebben deze houten regimenten krenterige vorsten, gulzige paalwormen, stormen,
getijden en, mede dankzij dit boek, nu ook
het bezuinigend waterschap getrotseerd. Haar
uitleg over kustdynamiek, getijden en alles
wat rond die palen groeit en kruipt is helder
en inspirerend. Een onvervalste kustwaterbouwende Delftenaar, prof. Ir Marcel Stive,
schreef een lovend voorwoord, waarin hij de
waarde van de paalhoofden een bijzondere
dimensie toekent.
De gehele productie, van tekst, illustraties,
vormgeving, druk en uitgave, heeft de schrijfster in eigen hand gehouden. De financiering
heeft zij zelf mogelijk gemaakt door relevante
instanties en maritieme bedrijven bij haar stichting Visual Legacy te betrekken. Een moedig
karwei met een resultaat dat in geen Zeeuwse
boekenkast mag ontbreken. HV
Het boek Donkere Palissaden van Pauline van
Lynden (ISBN 978-90-811850-1-1 / NUR 652,
693) is een uitgave van Stichting Visual Legacy
en kost 45 euro.
(info@visual-legacy.com)

van de organisatie voorspellen ze,
want het zal moeilijk zijn een opvolger voor Joop te vinden. Het lastigste
van het toernooi is de planning van
de velden en die planning wordt ook
door Joop gedaan. Software die zoveel velden en teams kan plannen
schijnt er niet te zijn, vertellen ze.
Vorig jaar deden er bijvoorbeeld zestig teams mee, die werden gepland
over zeven velden.

stormweer en ruwe zee. Ook acties bij mooi
weer komen aan bod. En aan vergeefse tochten
als die voor de in 1986 bij Wassenaarse Slag
gestrande Rio Grande en de in 1990 voor de
Scheveningse vuurtoren op het strand gelopen
Maersk Yare wordt ruim aandacht besteed.
Zelfs het bergen van een stoffelijk overschot
is niet overgeslagen. Want ook deze minder
aangename taak behoorde en behoort tot het
werk van de Nederlandse redders.
Door, naast de bekende en spectaculaire acties,
ook de minder spraakmakende te belichten,
heeft de auteur geprobeerd een evenwichtig
beeld te geven van wat de bemanning van
een boot als de Bernard van Leer zoal mee
kon maken.

Naar IJsland

ste schipper was van de Bernard van Leer was
S.C. den Heijer. Hij en zijn bemanning redden
op 29 december 1967 in een spectaculaire actie
de bemanning van de SCH 255 Pieter Junior.
Maar de meeste roem zou de Bernard van Leer
oogsten met de redding van de opvarenden
van radiozendschip Veronica op 2 april 1973.
Deze bij orkaankracht volbrachte reddingsactie bracht boot en bemanning landelijk grote
publiciteit en werd door de KNZHRM met
de grote zilveren reddingmedaille beloond. In
totaal voer de Bernard van Leer vanuit Scheveningen 637 keer ter redding uit, waarbij
541 personen en vijf honden veilig aan wal
werden gebracht.

Ongelukkige afloop

Een actie met ongelukkige afloop was die ten
behoeve van de kotter Z 592 Hosanna in 1979.
Bij die actie kreeg de Bernard van Leer een
ankertros in de schroef, raakte de stenen van
een golfbreker en liep vervolgens zelf op het
strand vast. De auteur, die zelf van 1980 tot
en met 1997, op de Bernard van Leer meevoer, beschrijft niet alleen reddingsacties bij

De Bernard van Leer werd in 1997 uit dienst
gesteld en naar IJsland verkocht. Het laatste
hoofdstuk is gewijd aan het onderhoud en
de terugkeer van de boot naar Nederland. In
dat hoofdstuk wordt tevens een vergelijking
getrokken met de Koningin Juliana van Hoek
van Holland. Dit type reddingboot werd in
1963 door de KZHMRS in de vaart gebracht
en was van een heel ander ontwerp. De drie
boten van dit type dienden in dezelfde periode
als de Bernard van Leer. Achterin het boek
zijn lijsten toegevoegd met de technische
gegevens, de technische wijzigingen en de
bemanningsleden van de Bernard van Leer
in de periode 1965-1967. Ook een lijst met
alle 637 acties die De Bernard van Leer vanuit
Scheveningen volbracht, ontbreekt niet. Het
boek telt 123 kleuren- en 54 zwartwit foto’s,
waarvan de meeste niet eerder werden gepubliceerd. Het boek wil vooral een goed beeld
van een voorbije periode uit de Nederlandse
reddinghistorie geven.
Het boek De Bernard van Leer van Bert Scheigrond is een uitgave van De Nieuwe Haagsche.
Het is te bestellen bij de boekhandel onder
ISBN 9789077032695, of via het internet bij
de uitgeverij: www.denieuwehaagsche.nl. De
prijs is 24,50 euro.
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