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Venturn is een maritiem adviesbureau dat staat voor de ontwikkeling 
van mens en bedrijf. Met veel plezier en toewijding leveren wij vijf 
diensten aan de maritieme en aanpalende logistieke sector, namelijk:

Empowering People 
and Inspiring Performance
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Voorwoord

Colofon

Het bestuur is volop bezig met de organisatie van het reünie weekend 
van 7 en 8 oktober 2017:
-  Het programma van zaterdag, 7 oktober is rond en dat kunt U terug 

vinden in deze Poseidon.
-  Informatie over zondag, 8 oktober (hoogstwaarschijnlijk een 

verzorgde vaartocht) volgt nog in de volgende Poseidon en via de 
nieuwsbrief.

Ik werd afgelopen week geattendeerd op een website (dank je wel, 
Karina), waarin Vlissingen op plaats 5 staat als een van de leukste 
steden van Nederland. Deze hoge positie verbaasde mij in eerste 
instantie, maar na het lezen van het artikel (http://www.momondo.nl/
inspiratie/leuke-steden-nederland ) niet meer:
-  Als je toe bent aan strand, zee en verse vis is Vlissingen de beste keuze 

voor een stedentrip Nederland. Je kunt hier uitwaaien op de langste 
zeeboulevard van Nederland, musea bezoeken, een verfrissende duik 
nemen of genieten van de Zeeuwse keuken. Zeeland heeft al jaren de 
schoonste stranden van Nederland én er zijn de meeste zonuren. Wat 
wens je nog meer?

Hoogste tijd dus om weer een (reünie) weekendje te boeken naar 
Vlissingen???

Wederom is deze Poseidon een overvol leeswerkboekje geworden. 
Veel informatie over scheepvaart, ook weer van de studenten 
(via de docenten). Uiteraard extra dank voor de “vaste” kopij 
leveranciers.

Facebook: U kunt ons laatste nieuws ontvangen en er ook reageren 
via www.facebook.com/VOLdeRuyter en ook op Twitter komen 
we regelmatig met nieuwtjes via @VOLdeRuyter.

De kopij voor de Nr. 3 van 2017 dient voor 28 augustus 2017 ingestuurd 
te worden naar het redactieadres zoals vermeld in het colofon. 
De volgende Poseidon verschijnt dan in de loop van de maand 
september 2017.
Ik wens U veel lees plezier!      
   
Bert Smet

Kent U dit knopenbord nog van de 
Zeevaartschool op Boulevard Bankert 156 ??? 

Het moet nodig gerestaureerd worden, waarna 
het weer een mooie plaats krijgt op school.
 
Wie voelt zich geroepen dit te doen...? 
We horen het graag.

Knopenbord Zeevaartschool 

POSEIDON
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De Poseidon

 

  
 

 

De Poseidon wordt uitgegeven binnen een samenwerkingsverband 
van de Vereniging van Oud Leerlingen, de HZ De Ruyter Academy 
en Maritiem en Logistiek College De Ruyter en alle voorgangers van 
beide scholen. 

Voorzitter:  Alex Flinkerbusch
Secretaris:  Ron Geiger
Penningmeester:  Ko de Jong
Alg bestuur/webmaster: Mechje van Gils
Alg bestuur/Poseidon: Bert Smet
Alg bestuur:                          Willem van Dijk
Alg bestuur:  Ruud Janssen

ZeelandMaritiem is een V.O.L. initiatief.
Medeorganisator: Jaap van de Wees

Vereniging Oud Leerlingen De Ruyterschool (V.O.L)
Postbus 3
4380 AA Vlissingen

Academie directeur: Bert Schollema / Frank Bordui
Opleidingscoördinator: Bart Bosma (Logistics Engineering)
                                             Peter Harts (Maritiem Officier)

HZ De Ruyter Academy
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen

Directeur:  Henrik Stevens

Maritiem en Logistiek College De Ruyter
Boulevard Bankert 130 
4382 AC Vlissingen  
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Het bestuur van Stichting Poseidon wordt gevormd door: Alex Flinkerbusch (voorzitter)(V.O.L.), Theo Nieboer 
(penningmeester) (V.O.L. lid), Bert Schollema  / Frank Bordui (HZ De Ruyter Academy) en Henrik Stevens (Maritiem en 
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Mooi weer, afscheid, geschiedenis en de toekomst
Op 11 mei jl. hebben we een ZeelandMaritiem event gehad op Boulevard Bankert 154, als afscheid 
van het huidige HZ gebouw aan de Boulevard. Bij velen van u beter bekend als het machinelab of 
de werkplaats.  De HZ University of Applied Sciences (HZ) heeft nieuwbouwplannen en is bezig 
die steeds verder vorm te geven. 

We hebben tot nu op verschillende momenten gezien wat de uitwerking van de ideeën zijn. 
DP6 Architectuurstudio beschrijft de basis van die plannen mooi op haar website: 
http://www.dp6.nl/projecten/hz-boulevard-bankert

Enkele zinsneden zijn “Kern van 
het ontwerp is verbinding en ont-
moeting: de verbinding van zee 
en stad, van onderwijs en praktijk, 
van verleden en heden” en “De 
open midden-zone stimuleert 
betrokkenheid en verbondenheid, 
genereert zelfregie en samenwer-
king en ondersteunt het persoon-
lijk en procesgericht onderwijs”, 
wat ons betreft een mooie basis 
om een ontwerp op te baseren 
met een mooi toekomstbeeld. Ik 
ben er zeker van dat men destijds 
bij het huidige gebouw ook zo'n 
enthousiaste visie had.

Als VOL blijven we aangeven bij 
de HZ dat we graag deel uitmaken 
van de inrichting van de nieuwe 
school op nummer 154, juist 
omdat onze leden deel uitmaken 
van de geschiedenis van het mari-
tieme onderwijs in Vlissingen. 
Binnen onze vereniging circule-
ren vele herinneringen die een 

meerwaarde kunnen vormen voor 
het nieuwe gebouw. Geschiedenis 
en toekomst zijn ook wat ons 
betreft onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

We hopen van harte en we gaan 
ervan uit dat de ontwikkelingen 
de HZ met betrekking tot deze 
plannen goed gezind zal blijven 
en dat we over een paar jaar twee 
heel mooie gebouwen met mari-
tiem onderwijs aan de Boulevard 
in Vlissingen zullen hebben.

“Bomen mogen blijven staan, 
maar mensen moeten verder 
gaan”, was een bericht in mijn 
mailbox waar ik even van moest 
slikken. De email was van Henrik 
Stevens en kondigde zijn komende 
afscheid na de zomer aan. 

Op het moment dat ik dit schrijf 
moeten we ons convenant dat we 
willen sluiten met zowel Scalda als 

de HZ nog afronden. Voor de VOL 
is dit een belangrijk document 
voor de continuïteit. De VOL heeft 
een basisdocument aangeleverd 
dat ook tot tevredenheid van de 
scholen uitgewerkt moet zijn. Het 
geeft inhoudelijk weer hoe wij 
en de scholen met alumni zaken 
in de toekomst willen omgaan. 
Het is belangrijk ook deze zaken 
goed te regelen voor de toekomst. 
We hopen van harte dit met de 
huidige bestuurders te kunnen 
afronden. 

En dan nu nog wat andere zaken. 
Heeft u de aankomende grote 
reünie al genoteerd in uw agenda? 
Tijdens het weekend van 7 oktober 
vieren we feest en hopen we weer 
van harte dat u uit het hele land 
naar Vlissingen komt om mee te 
vieren en elkaar weer te zien. Een 
aantal mensen binnen het bestuur 
is al druk aan de slag. Houdt de 
data vrij en als u wat verder weg 

woont, kom dan weer een keer 
deze kant uit. 

Wat dichterbij hebben we op 30 
juni de haringhap soos. Vanouds 
een druk bezochte soos, waar heel 
wat visjes worden verorbert. 

Vervolgens wil ik u ook nog een 
keer attenderen op ons nieuwe 
website adres: www.volderuyter.nl 
Dat is dus verandert. En daarmee 
zijn de emailadressen ook veran-
derd. De mijne ziet u onder dit 
stukje tekst. 

Ik wens u een mooie zomer, thuis, 
ver weg of dichterbij. Geniet ervan, 
maar blijf gezond. Ik schud u 
graag de hand tijdens een van de 
komende VOL activiteiten!

Uw voorzitter,

Alex Flinkerbusch
voorzitter@volderuyter.nl 
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TOS vaart wereldwijd voor diverse 
klanten schepen over. Wij zoeken 
voor deze gevarieerde en mooie  
reizen gemotiveerde zeevarenden. 
Iets voor jou?

TOS is een belangrijke speler op deze 
exclusieve markt. Onder TOS regie 
varen wij jaarlijks tientallen schepen, 
variërend van sleepboten tot vracht- en 
passagiersschepen, naar de gewenste 
bestemming. Wij hebben werk voor 
functies variërend van (ASD) kapitein of 
werktuigkundige tot kok of matroos.

Meld je aan!

TOS (Transport & Offshore Services) 
Waalhaven O.Z. 77
3087 BM  Rotterdam
T +31 10 436 62 93
E info@tos.nl
www.tos.nl

KAPITEINS - HWTK'S 
VOOR  
SHIP DELIVERIES
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Van de Secretaris

Bij alle leden waarvan de gegevens in onze administratie onvolledig 
waren werd bovendien bij de verzending van Poseidon maart 2017 een 
gespecifi ceerd verzoek bijgevoegd waarin aangegeven om welke gege-
vens het voor dit betreffende lid ging. 

Een zeer groot aantal onder u heeft hier inmiddels spontaan aan vol-
daan. Maar ondanks dat zitten er nog steeds gaten in onze administra-
tie. Daarom opnieuw de vraag aan al die leden die nog niet hebben gere-
ageerd op de eerdere verzoeken dit alsnog te doen. Ook als u b.v. geen 
vaste telefoon (meer) heeft, of niet over email beschikt etc., laat dit dan 
óók weten zodat dit kan worden verwerkt in uw contactgegevens. 

Zeker nu wij binnenkort de database van ons ledenbestand op de 
nieuwe website gaan invoeren, is het van groot belang dat onze 

In de vorige Poseidon (maart 2017) heeft u een dringend verzoek aangetro�fen om uw contactgegevens waar nodig 
aan te vullen en/of te corrigeren en deze info door te geven aan het secretariaat. 

administratie correct is zodat alle relevante gegevens van onze leden 
hier juist vermeld zullen gaan worden!

Graag dus nogmaals:  a.u.b. een berichtje sturen met het gevraagde, 
bij voorkeur per email, aan secretaris@volderuyter.nl , of per post naar 
VOL de Ruyter, Postbus 3, 4380 AA te Vlissingen.

P.S. Ter voorkoming van bestands vervuiling, wilt u altijd wijzigingen in 
uw gegevens doorgeven aan het secretariaat!! 

Uw secrataris, 

Ron Geiger
secretaris@volderuyter.nl
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Blikken, Motoren en (wat) Vrouwelijk Schoon 
Blikkenrit 2017 internationaler dan ooit
Blikkenrit 2017 was er weer een om niet snel te vergeten. Laten we bij het begin beginnen. 
Afgelopen zaterdag 20 mei jongstleden vond alweer de vierde achtereenvolgende editie van de 
roemruchte VOL-Blikkenrit plaats (bij velen wellicht beter bekend als de Bikkelrit). 

Uiteraard onder de bezielende leiding en aanvoering van onze ongeschoren voorrijder, 
penningmeester, verkeersregelaar, oud-stuurman en pro deo motorbendeleider Ko de Jong. 
Het enige wat nog aan hem ontbreekt zijn een overmatig aantal tattoes, zoals je dat bij een 
motorbendeleider zou verwachten.

Stilte voor de storm - foto: Ko de Jong 

Stilte voor de storm op de vroege ochtend op stoep 
bij Scalda op de Boulevard.

Fietsenmakers
We schrijven ETA 09:00 uur 's morgens. Ko was er al en ook Ad Mondeel 
met zijn vrouw. Dat wil zeggen op de stoep van het schitterend mooie 
gebouw van het onlangs heropende Maritiem College De Ruyter. Onze 
‘easy’ rider Rene Step was zowaar ook reeds present op een imposante 
Harley-achtige low rider. Wat een bakbeest. Een ongelooflijk brede  
achterslof zit op die fiets! Langzaam aan druppelden meer deelnemers 
binnen. ETD was tenslotte 09:30 uur. Daar kwam Frits van der Hoek 
aangeronkt op zijn zware maar ranke Italiaanse dame. Een klassieke 
Moto Guzzi California T3 (altijd al mijn droommotor geweest, maar door 
het ontbreken van spierkracht en een chronisch gebrek aan middelen 
is het er helaas nooit van gekomen om zo'n Guzzi op de kop te tikken). 
Frits arriveerde in gezelschap van zijn technomaat Guus van Oorschot. 
Laatstgenoemde dit keer niet op zijn 70er jaren Honda CB 750 SOHC, 
maar op een relatief moderne Yamaha 900 Diversion. Guus reed na 
aankomst weer spoorslags weg want zijn olielampje brandde onsympa-
thiek. Snel naar huis gereden, het carter wat bijgevuld met glijmiddel en 
het alarmerende olielampje was vakkundig het zwijgen opgelegd. Hij 
was op tijd terug. Met Frits en Guus hadden we gegarandeerd voldoende 
motortechnici bij de hand, dat wil zeggen buitenom de meerijdende 

oud-wtk’s gerekend dan, want dat zijn toch ook redelijke fietsenmakers.
Wie schitterde door afwezigheid was de Vlissingse oud-wtk, coupon-
knipper en stil levend rentenier Chris Vreke. Hij liet verstek gaan om hem 
moverende redenen, maar werd die dag door iedereen hartstochtelijk 
gemist. Als grote fan van dit jaarlijks evenement is hij tenslotte een deel-
nemer van het eerste uur. Hij heeft dan ook alle voorgaande Blikkenritten 
trouw meegereden op verschillende klassieke motorfietsen. Heel opmer-
kelijk dat ik de hele dag door, door al het meerijdend vrouwelijk schoon 
terloops werd aanklampt. Ze namen mij allemaal stuk voor stuk apart. 
Helaas niet om mijn ego te strelen. Integendeel. Ze stelden me, buiten 
zicht en hoorafstand van de rest, op fluisterende doch dringende toon de 
vraag waarom Chris er die dag toch niet bij was? Blijkbaar heeft die Chris 
toch meer verstand van motorfietsen dan ik dacht…

Welgevulde Hongaar
Vervolgens deed de Ritthemse delegatie zijn opwachting. 
Weliswaar arriveerde ze niet gelijktijdig aan, maar de afdeling 
Ritthem bleek met drie man/vrouw-koppels, dus zes man sterk, 
ruim vertegenwoordigd, met natuurlijk Lex Schutjes en Marlous 
Mes in hun midden als prominente maritieme Nederlanders, 



9 

Kennis maken - foto: Ko de Jong 
Alvast kennismaken met elkaar; helemaal rechts: Lex zit alweer te sleutelen aan zijn CX terwijl Ad 
vakkundig toekijkt.

Motoren - foto: Ko de Jong 

Helemaal rechts de imposante toermastodont van Ko daarnaast de Pan European toermotor van Ad 
Mondeel; mijn damesbrommer (links) valt bij al die paardenkrachten helemaal in het niet. 
Rene Step (achterin) houdt paparazzi Ko angstvallig in de gaten.

althans in onze kringen. Een kleine wetenswaardigheid: waar 
Volendam bekend staat om de palingpop, zo staat het kleine 
dorpje in de gemeente Vlissingen niet zozeer bekend om de aldaar 
gedoogde naaktrecreatie, maar vooral om de Ritthem & Blues 
muziek. Ik heb er in het verre verleden veelvuldig gerepeteerd met 
een succesvolle lokale Rhittem & Bluesband. Maar dit terzijde. 
Op de valreep kwam zowaar ook nog een goedgevulde Hongaar 
aanzetten, althans als we de opdruk achterop zijn leren motorjack 
mochten geloven. Het zou tenslotte ook een souvenir kunnen zijn 
van een verre vakantie. Een nadere kennismaking bevestigde dat 
hij inderdaad uit het verre Hongarije kwam, maar reeds vijf jaar in 
Nederland werkzaam was in de zwaar metaal. Of hij mocht mee-
rijden was de vraag. Maar natuurlijk, want eenkennig zijn we niet 
als oud-zeelui en in de zwaar metaal worden nog steeds schepen 
gemaakt.

Jacuzzi
Voor de liefhebbers onder ons nog even wat statistieken. Er reden in 
totaal zo'n tien motoren mee, de overwegend maritieme groep was 
veertien man sterk en er reden vier (grensgeval jonge) dames geheel 
vrijwillig, dus zonder enige dwang, mee als opstapper. De gemiddelde 
leeftijd mag ik om privacy reden niet benoemen. De namen van alle 
deelnemers weet ik helaas niet meer evenals de merken van de deel-
nemende motoren. Een beloftevolle constatering was dat er dit jaar 
ook een jongere blik deelnam. Hij had zijn opleiding op het Scalda had 
genoten. Zowaar een heuse Marof in ons midden dus. Hij had zijn eega 
achterop. Heel verstandig om wat extra leiding mee te nemen als je nog 
zo relatief jong bent.
Onze voorganger en navigator Ko baande de openbare weg voor ons 

op een indrukwekkende slagschip: een majestueuze Honda Goldwing. 
Volgens mij nog een zescilinder ook. Wat een toermastodont op wielen 
is dat. Ik heb stom van verbazing met open mond rond de verblindend 
blinkende toerfi ets gelopen. Echt alles zit er op en aan. Teveel om op te 
noemen: van ‘running lights’ tot en met een schietstoel. Alleen een vier-
persoons jacuzzi ontbreekt nog.

Damesbrommer
Er deden fraaie motorfi etsen mee aan deze editie. De gedistingeerde 
Honda Pan European van Ad, een blauwe Suzuki Marauder van de Marof, 
de Suzuki FJX 1300 van de Hongaar en de reeds genoemde motorfi etsen 
van Rene, Frits en Guus. En natuurlijk de speciale watergekoelde born-to-
be-free Honda CX 500 C van Lex. En ik? Ik kreeg, na enig beraad, heel cou-
lant defi nitief groen licht om mee te mogen rijden op mijn damesbrom-
mer. Bij voorkeur helemaal achteraan. Wat voor type damesbrommer 
ik rijd? Een lichtgewicht Kawasaki Zephyr 550 van een kwart eeuw oud. 
Een zogeheten ‘naked bike’ ofwel een authentieke Japanse viercilinder 
uit 1992. Nog zo'n ouderwets buikschuiver. Zo'n Japanse straatjanker met 
de nostalgische looks van een motor uit 60/70er jaren. Een brylcream 
buikschuiver met een verleidelijk hoogtoerig hees uitlaatgeluid. Voor mij, 
als kort zeebenig geboren oud-wtk, een ideale fi ets vanwege zijn relatief 
lage zithoogte en idem nat gewicht. De merken van de overige motoren 
zijn me inmiddels helaas ontschoten. Voor de oplettende lezer onder ons. 
Ik heb inderdaad mijn vuurrode Royal Enfi eld eenpitter ingeruild. Dat wil 
zeggen: puur en alleen om aan de milieuvriendelijke wens van Marlous 
tegemoet te komen. “Of ik alsjeblieft met minder lawaai over ’s Heren 
polderwegen wilde rijden”. Ik mis het wel mijn eenpitter met zijn open 
uitlaat. Zo'n Japanse viercilinder rijdt toch weer compleet anders. Net een 
naaimachine. Lang zo schokkend leuk niet.
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Hongerdood
Er werd hoofdzakelijk over Zeeuwse binnenwegen getuft met, hoe kan 
het ook anders, veel grind in de bochten. Al die wegen waren mij alle-
maal volkomen onbekend. Had ik onverhoopt de groep uit het oog ver-
loren dan was ik gewis een zekere hongerdood gestorven. De weg naar 
huis had ik namelijk nooit meer terug kunnen vinden vanuit de Zeeuwse 
jungle. Gemiddelde snelheid was 60 km/h, heerlijk relax en rustig 
ronken dus door het weidse Zeeuwse landschap. De omgeving was 
afwisselend prachtig, rustiek en pittoresk. Ik weet nu hoe een Zeeuwse 
polder er van alle kanten in het echt uit ziet en begrijp beter waar het 
begrip ‘poldermodel’ op gebaseerd is. Op moment van schrijven dendert 
er trouwens net, gehuld in een luidruchtige wolk van decibellen, een 
motorbende voorbij. Dat geeft inspiratie. Toeval bestaat niet. Overigens 
heb ik niet zo bijster veel van de omgeving kunnen genieten want ik 
moest continu alle zeilen en hulpmotoren bijzetten om mijn dames-
brommer op koers te houden. Maar dat heeft meer te maken met mijn 
(gebrek aan) fysieke conditie dan met mijn stuurmanskunsten.

Net kinderen
In de Zeeuwse polder moet je geregeld onderdoor een dijkviaductje 
crossen. Door menigeen werd in de tunnel, met de koppelingshendel 
ingetrokken, overenthousiast onnodig aan de gashendel gedraaid wat 
een enorme piek gaf, zowel op de decibelmeter als op je trommelvlie-
zen. Zo ook Guus, die vlak voor mij reed en mij onverhoeds letterlijk 
vergastte op een oorverdovende lawine aan decibellen. 
Hem kennende heeft hij ongetwijfeld een innerlijke strijd gevochten, 
maar overwon zijn niet-aflatende jeugdig enthousiasme het. Hij wist 
zich in de tunnel simpelweg niet meer te beheersen. 
Ik deed er beslist niet aan mee, maar werd prompt in staat van 
beschuldiging gesteld door Marlous die mij bij de eerstvolgende 
stop op pedagogisch verantwoorde wijze heel bestraffend meende te 
moeten toespreken. “Ik heb echt niet aan het gas gedraaid,” zei ik nog 
zachtjes in volle onschuld, met beide handen op de rug en met te neer 
geslagen ogen om haar verwijtende blik te ontwijken. 
Met trillende stem probeerde ik nog, tegen beter weten in, de eenzij-
dige discussie en aanklacht te weerleggen. Nog steeds volledig over-
tuigd van haar gelijk zei ze met een omfloerste stem vol van emotie: 
“Jullie blijven ook net kinderen!” en ze draaide zich teleurgesteld om. 

Bij de eerstvolgende tunnel heb ik maar eens flink aan het gas zitten 
draaien, al was het alleen maar om haar in het gelijk te stellen…

Topless bediening
We hadden in de ochtenduren een gezellig ‘al fresco’ pikheet in Veere 
op het buitenterras van het mondaine hotel restaurant ‘t Waepen van 
Veere’ waar het eerste koffi erondje gesponsord werd door de VOL. Een 
sympathiek en een door iedereen zeer gewaardeerde geste van de VOL. 
Geluncht werd er op eigen kosten bij het ‘Loze Vissertje’ in het Goese Sas 
waar we de keuken bijna van de hele voorraad overjarige eieren hebben 
afgeholpen. Want bijna iedereen bestelde een uitmijter of boerenome-
let. Een enkeling ‘fi sh & chips’ (kibbeling met friet) of een broodje kroket. 
Ook heel goed natuurlijk. Dat geldt trouwens voor alles wat in olie is 
gedrenkt. Kijk maar naar de motorblokken van onze motorfi etsen.
Er werd in etappes geserveerd want de kok beschikte slechts over vier 
gaspitten, zo werd ons vooraf gewaarschuwd. Na de lunch werd, na het 
aantrappen van de motoren, een grootcirkel koers gereden naar de vol-
gende stop ‘Het Klompekot’ in Ovezande. Dat ligt midden in de polder 
ergens nabij 's Heerenhoek in Vlissingen-Oost. Ik heb me ter plekke door 
een lokale boerenknecht laten influisteren dat het daar in het weekend 
vanaf 23:00 uur, dus ook deze motordag, topless bediening is. Gelukkig 
waren we tegen die tijd allemaal al lang weer plichtsgetrouw thuis en 
lagen we alweer comfortabel gevleid in de liefdevolle -en soms verstik-
kende- armen van moeders de vrouw. Overigens geschiedt de bediening 
daar vanaf 22:00 uur alleen maar door het sterke geslacht. Niks gemist 
dus (althans niet door de mannelijke helft).

Gritstralen
Het roemruchte Klompekot was de laatste stop. Van daaruit reden we 
spoorslags terug naar de Vlissingse Boulevard om daar ons visserslatijn 
wat op te halen en namen we collectief afscheid van elkaar om daarna 
geruisloos uiteen te gaan. De Ritthemse delegatie was grotendeels al 
eerder afgehaakt omdat de thuisreis dwars door het pittoreske Ritthem 
voer. We reden zowat dwars door hun voortuinen heen. Logisch dat ze er 
dan mee kappen.
Als we het toch over afhaken hebben, eerder op de dag was ‘easy rider’ 
Rene gelost. We werden ter hoogte van Wemeldinge, overvallen door een 
kortstondig maar akelig fel en gemeen buitje. De regenbui was namelijk 

Lunch - foto: Dennis Vinkoert

Een copieuze lunch werd genuttigd in de open lucht aan de regenboog picknick tafel van het ‘Loze Vissertje’ 
in het Goese Sas; First Lady Marlous poseert bevallig.
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gelardeerd met hagel. Dat gaf een gritstraaleffect op je gezicht dat je 
dwars door je stoppels heen voelde en waardoor menigeen met gekne-
pen ogen spontaan gekke bekken begon te trekken op de motor. Zo ook 
onze grote stoere Rene. 
Zijn enige gezichtsbescherming was immers, op zijn pothelm na, een 
ontspiegelde en onversterkte zonverduisterende donkerzwarte lasbril. 
Hij zwaaide vervroegd af richting Vlissingen. Jammer. Volgens mij reed 
hij ook nog eens wijdbeens met de bui mee. 't Arme schaap. 
De rest van de roedel reed stug en saamhorig door. We werden beloond 
in onze volharding want na vijf minuten reden we zowaar onder een stra-
lende hemel door een zonovergoten Zeeuws landschap. Het leven is goed 
in het Zeeuwse Land, werd door menigeen geneuried.

Internationaal gezelschap
Nog even iets over de subtitel ‘Internationaler dan ooit’. Ten eerste reed er 
een rasechte, onverstaanbare en vloeiend Hongaars sprekende Hongaar 
mee en ten tweede hadden we een dame in ons midden met een dubbel 
paspoort. Naast een Nederlands paspoort heeft zij ook een geldig Duits 
paspoort. Jawohl.
Voorts beschikt Ad zijn meerijdende eega gedeeltelijk over blauw Indisch 
bloed. En als je bedenkt dat ik meer dan zes decennia geleden als laatste 
der Mohikanen, onder een palmboom in het verre overzeese Indië, tussen 
de versgeplukte kokosnoten door, langszij van stapel ben gelopen, dan 
denk ik dat je met recht kan spreken van een internationaal motorge-
zelschap. Mijn allereerste schip waar ik op hele piepjonge leeftijd voer 
was dan ook het lijn passagiersschip de ‘Johan van Oldenbarnevelt’ 
van Stoomvaart Maatschappij Nederland. Ja ja, ik kreeg al heel vroeg 
zeebenen. Net als mijn vrouw trouwens. Zij waagde de overtocht op het 

passagiersschip ms. Sibajak van de Rotterdamse Lloyd, net als ik in 1957.

Tot slot
Woorden en complimenten schieten te kort om Ko te bedanken voor zijn 
onbezoldigd organisatiewerk en bezielende leiding. En natuurlijk ook 
Ad, want die heeft samen met Ko deze ‘magical mystery tour’ ingevoerd 
op de ECDIS en de route vooraf samen met Ko op de motor verkend. Het 
is tenslotte elk jaar maar weer de vraag waar ze je uiteindelijk heen (ont)
voeren nietwaar? Overigens, hierbij ook alle deelnemers bedankt voor 
het gedisciplineerd rijden en het aangenaam verpozen die dag.

Volgend jaar is de vijfde editie van de Blikken tourtocht. Dat is zowaar 
het eerste lustrum (om maar in VOL-studentaal te praten). Dat belooft 
een maritiem spektakel te worden Ko kennende. Vol verwachting klopt 
ons geoliede motorhart… en hopelijk doen er dan wat meer oud-blikken 
en maritieme studenten mee…!

Eén ding is zeker: we hopen allemaal vurig dat oudgediende en whiskey 
kenner Chris Vreke  à la Heintje Davids zijn langverwachte ‘come back’ 
maakt. Desnoods op zijn driewieler: een originele Russische Dnepr M16 
zijspancombinatie. Behalve een klein transportabel chemisch camping-
toilet (handig voor noodgevallen onderweg, kijk maar naar Dumoulin 
tijdens de Italiaanse Giro), past er vast wel een kratje Spa Rood in om 
onderweg alle dorstigen te laven. Als ik hem ermee kan overhalen om 
weer gebroederlijk mee te rijden, offer ik mezelf wel op door als een 
kamikaze piloot met angstzweet in de zijspan plaats te nemen.

Dennis Vinkoert

Parkeren - foto: Ko de Jong

Jonge en oude techniek gebroederlijk naast elkaar op het parkeerterrein 
van het ‘t Loze Vissertje.

“Die Hards”  - foto: Dennis Vinkoert

Aankomst van de ‘Die Hards’ na a�loop op de Boulevard; de Ritthemse 
delegatie had kort daarvoor reeds grotendeels afgehaakt.

Het Klompekot- foto: Dennis Vinkoert

Een Anton Pieck tafereel bij Café Bar Het Klompekot in Ovezande: Lex 
geeuwt er lustig op los, Frits houdt angstvallig zijn plastic broek met een 
hand hoog, Marlous wendt bescheiden haar hoofd af en Guus bekijkt het 
tafereel met een meewarige glimlach. Rechts een deel van de Ritthemse 
delegatie in druk gesprek.

“Die Hards”  - foto: Dennis Vinkoert

Nog een staatsiefoto van de laatste deelnemers tezamen. Weinig sexy 
kleding, maar wel zo beschermend. De man met de doodskop op zijn T-shirt 
is de Hongaarse motorrijder.
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Jongeren met intresse voor de zeevaartschool

Na een grondige voorbereiding was het op 16 februari dan zover dat we 
onze jonge bezoekers in de machinekamer konden verwelkomen. Het 
was een leuke en heel geïnteresseerde groep van in totaal 17 jongens die 
ze in een paar uur het vak van scheepswerktuigkundige hebben laten 
zien. Voordat ze de machinekamer in mochten, werden onze bezoekers 
natuurlijk voorzien van een overall en veiligheidsschoenen.

De vrijwilligers van onze tweede klas scheepswerktuigkundigen ver-
zorgden vervolgens een 1 op 1 rondleiding door de machinekamer. Elke 
tweedeklasser nam een jonge leerling mee door de machinekamer. Alles 
kwam aan bod van bijzetten van de separator en koel en vriesinstallatie, 
bekijken van de machinekamer simulator en de deels gedemonteerde 
4R32 sleutelmotor tot zelf sleutelen aan een cilinderkop en een grote 
brandstof separator.

Ook gingen de scheepswerktuigkundigen met de middelbare scholieren 
onze operationele Wartsilä dieselmotor type 9L20 opstarten en op het 
net schakelen. Het type 9L20 wil zeggen 9 cilinders in Lijn met elk een 
cilinder diameter van 20 centimeter. Deze 9L20 dieselmotor heeft een 
vermogen van 1800 Kilowatt die we ook onder belasting laten draaien 
door maximaal 600 Kilowatt met de generator aan het elektriciteitsnet 
terug leveren.
Natuurlijk werd elke handeling door hun van vakkundig commentaar 
voorzien. Na afloop hadden de leerlingen de gelegenheid om de twee-
deklassers vragen te stellen over de school, opleiding en (proef)varen 
met zeebenen gezocht.

Als je de foto's bekijkt zie je wel het enthousiasme van onze huidige 
leerlingen en de interesse van toekomstige leerlingen voor de zeevaart-
school, en daar gaat het tenslotte om.

Bouke Glas
Docent Marine Engineering

Mijn collega's Bertha Ooms en Peter van Oosten werden een tijdje geleden benaderd of ze in een zogenaamde Minor aan een 
groepje middelbare scholieren iets konden laten zien van de machinekamer en de technische werkzaamheden aan boord van een 
schip.  Nou dat konden zij in onze moderne machinekamer wel voor elkaar krijgen.

Parallel aan de machinekamer op het Technum was het ook op de 
Boulevard een drukte van belang. Om 09.00 stipt zat een groep van 9 
leerlingen van het Scheldemond college geduldig te wachten op wat 
komen ging. Iedere leerling (en de Juf) kreeg een plekje achter onze 
mooie nieuwe RADAR/ ECDIS class room simulator. Stap voor stap 
leerden de leerlingen hoe ze alle apparatuur moesten instellen en als 
snel kon er ook nog een stukje worden gevaren. Om 10.15 ging de eerste 
groep voldaan en tevreden richting het Technum. Niet lang daarna 
zat de tweede groep al te wachten, deze keer van het Ostrea uit Goes. 
Ondertussen had ik hulp gekregen van onze tweede klas stuurlieden die 
zich ontpopte als eerste klas mentoren en begeleiders. Hierdoor konden 
er heel veel vragen gesteld en beantwoord worden. Ik verwacht een 
aantal van de leerlingen die deze dag hebben meegelopen zeker terug 
want het varen hebben ze in de vingers.
Kortom ook voor het nautische gedeelte was het een geslaagde Mini Minor!

Inge van Herpen
Nautisch docent scheepvaart MBO
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Natte Kunst met een Hoofdletter

De sfeervolle aquarel toont op realistische wijze de grote bedrijvigheid 
zoals die in de zeventiger jaren heerste in het Rotterdamse. Herman 
Bosboom staat bekend om zijn talloze havenaquarellen. Er is zelfs een 
schitterend fraai en kleurrijk boek over zijn werk verschenen getiteld 
‘Vanaf de kade gezien - Havenaquarellen van Herman Bosboom”. Hoe 
komt die aquarel bij mij aan de muur? Die liep ik toevallig tegen het lijf 
toen ik een keer binnenstapte bij Egge Maritiem in Rotterdam waar de 
litho onmiddellijk mijn aandacht trok. Een schitterend gevisualiseerde 
blauwpijper was de oorzaak. Precies zo'n type A-klasser als waar ik aan 
boord jarenlang in de vetput heb gewerkt. Ja en? Wat moet ik daar nu 
mee? Hoor ik u denken. Nou, het toeval wil dat ik enige tijd geleden een 
uitnodiging ontving voor de opening van een unieke expositie over de 
unieke pentekeningen van technisch illustrator, ontwerper en futuro-
loog Robbert Das bij de MaritimeGallery (in hun huisstijl schrijven we 
dat aan elkaar vast) in de Gortstraat in Middelburg. Laat ik bij het begin 
beginnen.

Originele pentekeningen
Enige tijd geleden liep mijn gewaardeerde collega-uitgever Klaas van 
Dokkum, bij de Middelburgse MaritimeGallery binnen toen terloops ter 
sprake kwam dat hij nog een stapel boeken had in het magazijn had, 
compleet met originele Robbert Das pentekeningen. Klaas heeft net 
als ik in het verleden bij de Blauwpijpers (Blue Funnel) gevaren als stuur-
man. Ja ja, zelfs ik heb stuurlui in mijn kennissenkring.
Klaas heeft evenals ik een maritieme uitgeverij, Dokmar Maritime 
Publishers, waarmee hij in nauwe samenwerking met onderwijs en 
bedrijfsleven van over de hele wereld studieboeken samenstelt die 
ook in het Engels worden uitgeven. Studieboeken zoals Scheepskennis, 
Scheepsstabiliteit en Verkeersregels op zee, en ga zo maar door. Die 
boeken worden gebruikt als lesboek en naslagwerk zowel in het onder-
wijs als door het bedrijfsleven. De heldere wijze waarop deze boeken 
zijn opgezet en samengesteld, maakt dat deze boeken uitermate 
geschikt zijn voor verschillende maritieme opleidingen en trainingen. 
De boeken beslaan vaak het hele vakgebied. Voor sommige opleidin-
gen worden de boeken als inleiding of naslagwerk gebruikt. De boeken 

Ik weet niet wat er bij u thuis 
allemaal aan de muur hangt, 
maar bij mij hangt er in mijn 
werk- en studeerkamer een 
originele litho aquarel aan 
de muur van de Nederlandse 
kunstenaar Herman Bosboom 
(1920-1993), gesigneerd en wel. 
Een aquarel waar ik best trots 
op ben. 

worden regelmatig herdrukt in verband met de actualiteit. Om de 
lesstof van zijn boeken op niveau te houden houdt Klaas nauw en inter-
actief contact met al zijn lezers. Hij vindt het van het grootste belang dat 
onderwijzend personeel en studenten hun commentaar en opmerkin-
gen met hem delen inzake leesbaarheid, onderwerpen, het niveau, de 
hoeveelheid foto's en tekeningen, enz. enz.

Hans Bouscholte
Het duurde niet lang of de zeer bevlogen en maritieme kunst minnend 
Dimp Nelemans van GalleryMaritime in Middelburg maakte al gauw 
een unieke selectie uit de hoeveelheid van originele pentekeningen die 
volgens haar gewoonweg té interessant waren om nog langer onop-
gemerkt te blijven. Al gauw werd het plan opgevat een expositie te 
houden, volledig gewijd aan de unieke pentekeningen van Robbert Das. 
Gasten en speciale genodigden werden in kaart gebracht. Zij zouden de 
primeur krijgen om vijftien unieke pentekeningen, inclusief het boek 
‘Ocean Pioneers’, te komen bekijken en in te zien.

Zaterdag 4 maart was het zover. Om even over 16:00 opende gastspre-
ker Hans Bouscholte, een van Nederlands bekendste zeezeilers met tal 
van wereldrecords en kampioentitels op zijn naam en nota bene een 
rasechte Zeeuw, met een korte openingstoespraak de expositie. Hans 
was onder andere schipper van het zeiljacht ‘BrunelSunergy’ in de Volvo 
Ocean Race 1997-1998. Tegenwoordig is hij een veelgevraagd analist bij 
NOS Studio Sport voor de Volvo Ocean Race.

Het was een unieke expositie dankzij de originele tekeningen van 
futuroloog en tekenaar Robbert Das. Bij aankomst onderschreef de 
grote opkomst de interesse voor de expositie. Het boek ‘Ocean Pioneers’ 
ging ook grif over de toonbank, niet in het minst door de speciale expo-
sitie aanbieding.

Ik heb heel wat bekende gezichten gezien. Behalve wat oude roestige 
blikken zoals ik (hoe kan het ook anders), zowaar ook nog een paar hele 
bekende maritieme kopstukken. Zoals de ‘captain of industry’ Kommer 
Damen van het gelijknamige scheepsbouw en scheepsreparatiebe-
drijf, compleet met vrouwelijk gevolg. Ook de in Vlissingen geboren en 
internationaal gelouterde maritiem kunstschilder Jan de Quelery heb ik 
nog even de hand kunnen schudden. Als het even gezegd mag worden: 
Jan de Quelery is volgens kenners een uniek schilder met uitzonderlijke 
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kwaliteiten die zich met recht kan meten met de maritieme schilders uit 
de 17e eeuw. Alles tot in detail met heel af en toe impressionistische uit-
stapjes om de zee gewicht te geven, in beweging te brengen en te laten 
schitteren. Door niets en niemand te evenaren. Zo, dat zal maar even 
over je geschreven worden…

Ocean Pioneers
Het die middag tezamen met de pentekeningen van Robbert Das gepre-
senteerde Engelstalige boek ‘Ocean Pioneers’ van Dokmar bevat tiental-
len gedetailleerde tekeningen die visueel de geschiedenis in chronologi-
sche volgorde vertellen van ‘s wereld vroegste oceaanzeilers die met hun 
solotochten op zee in kleine zeiljachten, geschiedenis schreven.

Een van de bekendste oceaanovertochten is die van Joshua Slocumb 
(1895-1898) die met zijn bootje ‘Spray’, met een lengte van slechts 11.20 
m, over de hele wereld zeilde. Hoe Joshua aan boord leefde en op die 
paar vierkante meter vooral overleefde tijdens zijn lange zeiltochten, 
waarbij hij zelfs piraten moest trotseren, staat uitgebreid beschreven in 
het rijk geïllustreerde boekwerk. De boot in het echt zien kan helaas niet 
meer. De ‘Spray’, met Joshua, is van zijn laatste reis in 1901 helaas nooit 
meer terug gekomen. De tekeningen van Robbert Das zijn er nog wel. 
Zij vertellen nog steeds het verhaal hoe Joshua Slocumb met zijn ‘Spray’ 
woeste zeeën en oceanen wist te trotseren. De tot in detail openge-
werkte tekeningen van de toch wel piepkleine zeilboten gaven volledig 
inzage in de indeling van het interieur en het eenzame leven aan boord 
van de solozeiler. Daarmee kreeg je een uitstekende indruk van de zeer 
beperkte leefruimte waar de eerste solozeilers het mee moesten doen. 
Voor de hedendaagse zeezeiler die ooit een overtocht heeft kunnen 
maken zullen de tekeningen van Robbert Das een feest van herkenning 
zijn. Wie nog wel eens droomt om een grote oceaan zeilovertocht te 
gaan maken kan er ongetwijfeld zijn hart aan ophalen. De Robbert Das 
tekeningen stralen vooral serene rust uit. Typerend is de tekening van 

Klaas van Dokkum

Klaas van Dokkum van Dokmar Maritime Publishers, de uitgever 
van het boek ‘Ocean Pioneers’ achter zijn bureau op kantoor.
 

 Ocean Pioneers

Het boek ‘Ocean Pioneers’ is nog steeds rechtstreeks te bestellen bij de uitgever.
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een solozeiler die mijmerend boven op het dak van zijn kajuit van de 
weidse stilte en rust aan het genieten is, onderwijl rustig een sigaartje 
rokend en turend over die oneindige watervlakte waarvan de kim altijd 
even ver blijft.
Nog even iets over de gebroeders Das. De bekende tweelingbroers 
zijn beide technisch illustratoren, bouwkundig ontwerpers, auteurs en 
futurologen. Samen hebben zij sinds 1952 ontelbaar veel technische 
illustraties en bouwkundige ontwerpen vervaardigd voor gerenom-
meerde binnen- en buitenlandse bedrijven. Al in de tachtiger jaren 
vestigde met name Robbert Das zijn naam met bijzonder gedetailleerde 
tekeningen van futuristische schepen waarvan sommige inmiddels 
bewaarheid zijn geworden. In het boek ‘Ocean Pioneers’ neemt Robbert 
Das de lezer mee terug in de tijd.

Maritieme kunst is uniek
Wat is kunst? Kunst voegt iets aan ons bestaan toe. Het zet ons tot 
denken. Het prikkelt onze zintuigen. Kunst verfraait niet alleen, het 
levert ook plezier en draagt een steentje bij aan ons leven. Wie van kunst 
en maritiem houdt weet dat maritieme kunst je raakt. Specifi ek aan 
maritieme kunst is dat kunstenaars gebruik maken van een heel breed 
spectrum aan technieken. Zo zijn er zijn schilderijen in olieverf of acryl 
op linnen of op paneel, aquarel op papier, etsen, tekeningen in potlood 
of met borstelpen. Er is beeldhouwwerk in brons, hout of natuursteen. 
En er zijn keramische objecten. Maritieme kunstenaars slagen er altijd 
in om creativiteit, kunstzinnigheid en persoonlijke stijl te bundelen. De 
eigenzinnige techniek waarmee de kunstenaar de wereld om zich heen 
vastlegt zijn meestal het karakteristieke kenmerk van de kunstenaar. 
Dat maakt maritieme kunst zo uniek, zo bijzonder.

Galeriehoudster van GalleryMaritime is de zeer bevlogen Dimp 
Nelemans. Dankzij haar gedegen kennis van maritieme kunst weet 
zij als geen ander de weg in de wereld waar de varende Nederlandse 

handelsgeest haar oorsprong vindt. Zij kent de omstandigheden die van 
invloed zijn op ‘natte’ kunstwerken die bestemd zijn voor het interieur 
van een superjacht, een kantoor- of wooninterieur. Kortom, voor objec-
tieve en actuele informatie en advies ben je bij GalleryMaritime aan het 
juiste adres.

Verhuizing
Per 1 juli is het vertrouwde adres van GalleryMaritime in de 
Middelburgse Gortstraat ingeruild voor de Voorstraat 45 in Colijnsplaat, 
op slechts een steenworp afstand van de jachthaven waar je alle 
geneugten van de maritieme kunst onbeperkt tot je kunt nemen, niet 
alleen artistiek, maar ook culinair of als watersportliefhebber en dat met 
een onbeperkt uitzicht op het unieke Nationaal Park Oosterschelde.
Voor de liefhebbers onder de lezers: het boek ‘Ocean Pioneers’ is nog 
steeds voorradig. Het is nog steeds - zolang de voorraad strekt - recht-
streeks te bestellen via de website (www.dokmar.com) van uitgeverij 
Dokmar Maritime Publishers in Middelburg of direct per mail: info@
dokmar.com. Telefonisch bestellen kan natuurlijk ook: 06 12506150. Met 
een beetje geluk word je zowaar door Klaas zelf te woord gestaan.

Dennis Vinkoert

Studieboeken

“ De eigenzinnige techniek waarmee de 
kunstenaar de wereld om zich heen vastlegt 
zijn meestal het karakteristieke kenmerk van 
de kunstenaar. Dat maakt maritieme kunst zo 
uniek, zo bijzonder.”
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Herdenking omgekomen zeevarende 
oud-leerlingen WO II
Op 4 mei 2017 hebben drie V.O.L.- bestuursleden, Willem 
van Dijk, Ko de Jong en Ron Geiger bloemen geplaatst bij de 
plaquette in de hal van het voormalig zeevaartschoolgebouw 
aan de Boulevard Bankert 256 te Vlissingen.

Deze plaquette bevat de namen van 174 op zee door oorlogsgeweld 
omgekomen oud-leerlingen tijdens WO II.
Met het plaatsen van bloemen op deze dag heeft de V.O.L. gemeend 
deze groep mensen hiermee te eren en blijvend te gedenken.

Omdat het gebouw thans onderdeel uitmaakt van ZeelandCare, locatie 
Zorgboulevaart, hebben wij, voorafgaand aan de kleine ceremonie, 
hiervoor toestemming moeten vragen aan de huidige eigenaar in de 
persoon van de heer Henk van Koeveringe.
Graag willen wij daarom vanaf deze plaats de heer van Koeveringe uit-
drukkelijk danken voor de spontaan verleende gastvrijheid.

Onder u zullen er zijn die zich afvragen hoe het gebouw er nu als zorg-
hotel uitziet. Bij binnenkomst ziet alles er nog nagenoeg hetzelfde uit. 
Maar met in ieder geval één groot verschil, in de loge zitten nu i.p.v. Den 
Dulk twee charmante dames. 

En in de hal op de begane grond verwacht je ieder moment nog dhr. 
Faase te zien staan die controleert of we wel allemaal het uniform cor-
rect dragen, de haren niet nodig geknipt moeten worden en dat er geen 
snorren of baarden aan het groeien zijn! Zelfs de uitgesleten trappen 
zien er nog exact hetzelfde uit. Kortom, het was een moment van nostal-
gie en (weemoedige) herinnering.

RG V.O.L. bestuursleden

De door het maritieme bedrijfsleven en onderwijs veelgebruikte 
studieboeken van Dokmar Maritime Publishers.

 Plaquette
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Illegaal of legaal

Een warme dag voor de Soosbezoekers op de laatste vrijdag van 
mei.  Een zonovergoten terras bij het Vooronder, daar hoort een 
koel drankje bij.  We kruipen allemaal dicht bij elkaar onder 
de grote parasol en gaan genieten van  ons drankje en goed 
gezelschap.

Ook voor Ella. Dit was haar tweede keer op de Soos, sinds hele lange tijd. 
Ja, de vorige keer was al heel gezellig, we gingen toen als laatste weg…… 
maar dat kwam omdat we even op de taxi moesten wachten . Ella heeft 
zich na de vorige keer gelijk aangemeld als nieuw lid, ze heeft per slot 
van rekening ook een “zeemansverleden”. Het bestuur op de Soos is 
altijd druk met het welkom heten van iedereen met een gezellig praatje, 
en zo “heurt” het ook. En zeker de secretaris neem zijn taak zeer serieus, 
en wel heel serieus.

Natuurlijk gaf hij ons nieuwbakken lid Ella, even de tijd om te genieten 
van haar wijntje en een goed gesprek . Maar na enige tijd pakte hij zijn 
kans …….. recht op zijn doel af …….of mevrouw toch haar contributie had 
betaald, oeps …….. Ze vertelde dat had ze gedaan … maar de secretaris 
ging toen naar de penningmeester om dat te verifi ëren.

Binnen “no time” stonden er drie bestuursleden rond haar of ze hier nu 
illegaal zat of legaal , het werd een fi nanciële discussie. Toch had ze ook 
al een inburgeringtoets met goed gevolg afgelegd op de vorige Soos. Ik 
zat dit allemaal op kleine afstand gade te slaan en kreeg toch wel een 
idee, dat de mannen rond Ella, als bijen rond deze mooie “blom”stonden 
te zoemen en deze discussie toch wel heel gezellig vonden. Eigenlijk 
kreeg ze gewoon een warm onthaal, en zo werd alles nog gezelliger. 

Hanny Roodenburg
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De Ruyter Sloeproeien 
 

2017 is nu al een 
bijzonder jaar. 
Het begon met ijs roeien! 
Waarom zou je gaan ijs roeien? 
Omdat er een promotie film 
gemaakt moest worden voor 
de opening van ons mooie 
gerenoveerde gebouw aan de 
Boulevard Bankert 130. De 
gehele film is te zien op 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=b7tzNCFinIk . 
Wat een bijzonder ervaring 
was dat. Alleen geen aanrader 
als je net je riemen in de lak 
hebt gezet. 
 
 
 
 
 
 
De eerste race ven het seizoen 
was op 26 maart, de Veerse 
slag. Zoals ieder jaar weer 
geweldig georganiseerd door 
de Zeeuwse  Deerne. Het was 
een zonnige maar winderige 
dag. Als eerste race behoorlijk 
pittig . 
 

 

Twee weken later gingen alle 
Zeeuwse sloepen de 
Westerschelde op voor de 
Gevangentoren race. De 
Kubber roeide als een speer en 
kwam als eerste over de finish. 
Helaas door de handicap op 3 
seconde na geen eerste. Maar 
wel een hele mooie tweede 
plaats. 

 
De dames van de van 
Ommeren gingen met de 
derde prijs naar huis. 
Voor we er allemaal erg in 
hadden zaten we alweer in 
Harlingen voor de 
Koninginnen race; Harlingen 
– Terschelling. Het was een 
prachtig weekend, volop zon 
en niet te veel wind. Alleen 
het laatste stuk vanaf het 
Schuitegat tot de haven was 
zwaar met wind en stroom 
tegen. De Kubber heeft een 
prachtige tijd neergezet, 
kwam als 9e over de finish 
en dat was helaas niet 
genoeg voor een prijs. Het 
Zeepaard (en de rest) 
kwamen nog wel op het 
podium voor hun geweldige 
prestatie.  

MIR I – Kubber 

 

MIR II – ‘t Zeepaard 

 

MIR III – Titanic 

 

MIR IV – Van Ommeren 
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De Kubber gaat naar de “Battle of Medway” 
Help ons €3.000,- in te zamelen om onze sloep met de roeiers in 
Engeland terecht te laten komen. 
Met onze gerenoveerde sloep met 12 roeiers zijn wij uitgenodigd om 
mee te doen aan een fantastische race in Chatham, die zal 10 juni 
2017 plaatsvinden. Hier willen wij zeker aan mee doen. Dit jaar wordt 
de race groots gevierd!  
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Michiel de Ruyter de Engelse vloot 
grotendeels vernietigde in Chatham.  
Omdat wij met trots de naam ‘ De Ruyter ‘  dragen, mogen we met 
onze gerenoveerde sloep meedoen.  
Aangezien de hele sloep bemand is door studenten, is het voor ons 
vrijwel onmogelijk om zo`n groot bedrag bij elkaar te kunnen 
sprokkelen, daarom zoeken wij sponsoren om deze droom waar te 
kunnen maken.    
Wilt u ons helpen?   
Stuur ons dan een mailtje:  
roeien@scalda.nl 
 U kunt hier ook terecht voor andere 
vragen. Wellicht wilt u ons structureel 
gaan sponsoren.  

 
 
 
 

Voor in de agenda: 
- 20 juni eindejaars bbq 
- 30 augustus open avond botenhuis. 
- 16 september Veerse meer race 
- 07 oktober Grachtenrace Amsterdam. 
- Begin november nieuwsbrief  6 

 

Uitnodiging 
 

Eindejaars roeiBBQ 

 

Wanneer: 

Dinsdag 20 juni 

Waar: 

Botenhuis  

sloeproeiteam "de Ruyter* 

Tijd: 

17.30 – 21.00 

Kosten:  

€10,- 

Inschrijven: mailen naar 

roeien@scalda.nl 

(ook voor meer informatie) 
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Watervlugge actie en 
ervaring in overvloed!

Middelburg - Terneuzen - Rotterdam - www.avdw.nl

Maritiem recht
M. (Martin) van der Bent
Advocaat

T 0118 656060
T 06 20543666
E mvanderbent@avdw.nl
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Sint Nicolaas bezoek aan onze soos
Wij hebben in een eerdere Poseidon al aangegeven dat wij Sint Nicolaas zullen uitnodigen om 
onze soos van 24 november te komen bezoeken.

Ons idee is dat de Goedheilig man met één of meer van zijn Pieten tussen 17.15 en 17.30 uur bij ons zal zijn. 
Na de normale plichtplegingen aan het adres van de voorzitter zal hij zich dan meer gaan bezighouden met de 
kinderen. De doelgroep van deze avond.
Hij wil ze dan een kleinigheidje geven.
Voor hen die zonder kinderen of kleinkinderen naar de soos komen zal het een gewone soos zijn met een Sint 
Nicolaas tintje.

Hoewel wij ons realiseren dat wij hier vroeg mee zijn willen wij toch nu al weten waar wij rekening mee kunnen 
gaan houden.

Onderstaand vind u een aanmeldingsformulier. Wij vragen u om deze nu reeds op te sturen naar ons postbus 
adres.
Wij rekenen per deelnemend kind een bedragje van twee en een halve (2.50) Euro . Waarvan wij een deel van 
het presentje zullen bekostigen.

De bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL21 RABO 0349 3105 48 t.n.v. Penningmeester VOL.
Gelieve onder “mededelingen” te vermelden voor hoeveel kinderen u inschrijft.

Willem van Dijk

AANMELDINGSFORMULIER VOOR SINT NICOLAAS SOOS - 24 november 2017

       
Naam begeleider van het(de) Kind(-eren) ………………………………………………………………….

Kind(-eren); Voornaam.  Achternaam   leeftijd.

 1  ...................................................   ......................................   ..............................................  

 2  ...................................................   ......................................   ..............................................  

 3  ...................................................   ......................................   ..............................................

 4  ...................................................   ......................................   ..............................................  

 5  ...................................................   ......................................   ..............................................  

Handtekening van begeleider

Het formulier te sturen aan ons correspondentie adres;

Ver. Oud Leerlingen (VOL)
Postbus 3
4380 AAVlissingen.
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Mercuur
Toen ik in 2011 werkte als leraar aan het Maritiem Instituut Scalda bij de opleiding van de Marine matrozen, was een van 
lessen die ik gaf praktijk roeien. We voeren dan eerst in de richting van Middelburg, maakten bij de Souburgse brug rechts-
omkeert en roeiden vervolgens naar de Dokhaven van Vlissingen. Daar meerden wij af aan de Houtkade, om de voorgang van 
het Project restauratie van het Dok van Perry van nabij te bekijken. Indrukwekkend wat daar gebeurt, dacht ik menigmaal, 
maar wat gaat er eigenlijk na de restauratie mee gebeuren? Wordt het een echt droogdok of blijft het vol water?

De projectleider kon me niet meer vertellen, dan dat het nog niet 
bekend was. En nieuwsgierig dat ik ben, heb ik dus maar eens naar de 
Gemeente gebeld. En voordat ik het wist werd ik uitgenodigd om een 
vergadering bij te wonen met allerlei mensen uit de (historische-) de 
maritieme wereld van Vlissingen. Om een idee te vormen wat de toe-
komstige mogelijkheden zouden kunnen zijn van het Dok van Perry. Dus 
het maken van een eerste plan.

Dus wat kunnen we doen met het Dok van Perry. Wat zijn de mogelijk-
heden en de uitdagingen, waarbij tevens rekening gehouden dient te 
worden gehouden met de voorwaarden die vooraf gesteld werden door 
de grootste subsidie verlener (de Europese unie). Maar ook wat kan er niet!

Binnen afzienbare tijd ontstond er een groep van geïnteresseerden 
waarmee we aan de slag zijn gegaan. Het enthousiasme van deze groep 
was en is nog steeds groot. En hoe kan het ook anders, er zitten ook 
enkele oud Zeevaartscholieren bij.

We hebben gekeken naar wat er moet gebeuren en hoe we welke koers 
we gaan uitzetten. En kwamen tot de conclusie dat het dok het beste 
tot z'n recht zou komen als we het zouden kunnen inrichten als een 

werkend dok ten behoeven van historische schepen.
Al snel kwamen we er achter dat we wel veel vaarervaring hadden, 
maar om het dok geschikt te maken om als zodanig te kunnen worden 
gebruikt en er een schip te dokken er toch iets meer bij komt kijken. 
Maar gelukkig konden we de kunst gaan afkijken in het Jan Blankertdok 
in Hellevoetsluis. Het Jan Blankertdok is een veel jonger dok, dat 
gebruikt wordt om historische schepen te dokken.

Hierna volgde een periode van plannen maken, protocollen opstellen 
veel vergaderingen met de Gemeente, maar toch ondanks alle inspan-
ningen kwamen we niet echt verder. Ook werd, op aandringen van de 
gemeente Vlissingen, de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen ( SMEV) 
opgericht.
In het kader van Sail werd in 2013 het eerste schip het Dok van Perry 
verwelkomd. Niet droog maar tocht een schip erin. De Tres Hombres. 
Voor deze gelegenheid was Mr. Pieter van Vollenhove uitgenodigd voor 
de officiële opening van het gerestaureerde dok, met de bekende fles 
Champagne.

Nu volgde weer een tijd die voor buitenstaanders weinig opwin-
dend was. Maar wij vergaderden, maakten plannen enz. Vroegen 
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vergunningen aan en pompten af en toe ook het dok leeg. Waarna we 
ook vol enthousiasme de dok vloer aanveegden. Hierbij werden wij op 
vele wijzen verrast door de vondsten die we deden. Voor de goede orde, 
wij vonden; fi etsen (natuurlijk!!), drones, autosleutels, vele flessen van 
diverse soort, messen veel stenen en andere rommel zoals bierblikjes. 
Helaas bleken de blikjes geen bier meer te bevatten.

In 2015 heeft, ook weer in verband met Sail, de Shtandart in het dok 
gelegen, maar ook zoals in 2013 heeft het schip niet droog gestaan.

Maar eind 2015 waren we zover dat we niet verder konden. Enkele 
uitdagingen konden niet opgelost worden. O.a. In verband met milieu 
technische problemen. In goed overleg met de Gemeente moesten we 
besluiten verder af te zien van de plannen voor het semi commercieel 
dokken van schepen.

Tijd voor plan B.
Het plan B was om het hele gebied van het Dok van Perry als museum-
dok te beschouwen. En in het Dok van Perry een schip af te meren als 
museumschip. Dit plan werd door de Gemeente omarmd en onze plan-
nen dienden volledig te worden herschreven. 
In die periode werden we geïnformeerd dat het museum schip, ex Hr. Ms 
Mercuur, de haven van Scheveningen had verlaten om via Den Helder 
uiteindelijk bij de sloper terecht te komen. Wij hebben contact opgeno-
men met de stichting die de Mercuur in beheer had in de periode dat zij 
in Scheveningen lag en met Defensie. Met de vraag of er mogelijkheden 
waren om de Mercuur als museumschip in Vlissingen in te zetten. Het 
zou toch zonde zijn geweest om zo'n, voor ons bruikbaar schip zo maar 

te laten slopen. Een oud marineschip, van de juiste maten, het kan zo in 
het Dok van Perry. Een mooiere kans bestaat niet. Tenslotte is Vlissingen 
van oudst her een Marinestad!

Na opnieuw weer vele vergaderingen en e-mail contacten met defensie, 
de gemeente en andere autoriteiten we nu kunnen vaststellen dat de 
Mercuur op 1 september 2017 aan de SMEV zal worden overgedragen om 
te worden ingezet als museumschip. Het schip is dan geheel ontdaan 
van asbest en kunnen we beginnen opnieuw inrichten als museumschip.

Wat en wie is de Mercuur?
Na de tweede wereld oorlog was er een grote behoefte aan mijnenve-
gers. Niet alleen om de Westerschelde te ontdoen van mijnen, maar ook 
de Noordzee. In kader van het Mashallplan was besloten dat er enkele 
Amerikaanse houten mijnenvegers aan Europese marines zouden over-
gedragen, hiervan kwamen er 6 naar Nederland. Met hun lengte van 54 
meter en een diepgang van 3.10 meter bleken de schepen heel geschikt 
voor het vegen van mijnen in Europese wateren.

Deze mijnenvegers, gebouwd in begin jaren vijftig van de vorige eeuw 
op o.a. de Peterson scheepwerf in New York, werden in 1954 aan de 
Nederlandse marine overgedragen. Zo kwam de MSO 485 ( mine swee-
per oceangooing) als M 886 met de naam Hr.Ms Onverschrokken in 
dienst van de Koninklijke Marine. Tot 1973 heeft dit schip een grote bij-
drage geleverd aan het mijnenvrij maken van de Noordzee en daarmee 
een veilige vaart voor ons als koopvaardij maar ook visserij te garande-
ren. In 1973 werd de Onverschrokken van de sterkte afgevoerd en omge-
bouwd tot torpedowerkschip met de naam Hr. Ms Mercuur.

Tot 1987 is de Mercuur als torpedowerkschip in actieve dienst geweest, 
daarna ingezette als museumschip. Eerst in Amsterdam en daarna in 
Scheveningen. Tot het vertrek uit Scheveningen naar Den Helder om dan 
naar de sloop te gaan. Van de 106 gebouwde schepen van deze klasse 
zijn er nu nog twee over, n.l. de Mercuur en de Lucid Amerika.

SMEV gaat nu de uitdaging aan om de Mercuur een 5e leven te geven. 
Zoals eerder vermeld; Het is de bedoeling dat 1 september Defensie de 
Mercuur over draagt aan SMEV. Daarna zal een periode van restauratie 
en inrichten gaan lopen. In een volgend schrijven zal ik u meer hierover 
vertellen.

Niek Peters
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Zeemansverhaal

Beste en trouwe lezers 
van ons onvolprezen lij�blad 
Poseidon,
U kent allen het gezegde: “Wie 
verre reizen doet kan veel verha-
len”. Met ruim 55 jaar op zee heeft 
ondergetekende dan ook veel 
verre reizen gemaakt waardoor er 
inderdaad wel wat te “verhalen” 
valt. Graag wil ik u daarom deel-
genoot maken van een voorval 
dat véle jaren geleden plaatsvond, 
maar na lezing zult u begrijpen 
waarom dit specifi eke gebeuren 
een onuitwisbare indruk op uw 
schrijver heeft achtergelaten.
Het was aan boord van het goede 
schip m/t… waarvan mij de naam 
even is ontschoten. Op een mooie 
zaterdagochtend meerden wij 
af aan de steiger van een kleine 
Zuid-Amerikaanse haven waarvan 
mij de naam ook al even is ont-
schoten. Nu stonden zeker in die 
tijd de Zuid-Amerikaanse havens, 
de kleine in het bijzonder, bekend 
als heel gezellig om te gaan stap-
pen en maakte deze plaats dus 
onderdeel uit van die categorie.

Na te zijn ingeklaard kregen 
wij opvarenden de mededeling 
dat wij een nacht over zouden 
liggen en, dit was natuurlijk het 
allerbeste nieuws, er die nacht 
niet gewerkt zou worden. Althans 
niet aan boord! Binnen de kortste 
keren had zich dan ook een ploeg 
van stappers gevormd bestaande 
uit zo ongeveer iedereen die niet 
verplicht was aan boord te blijven 
i.v.m. wachtlopen en veiligheids-
voorschriften. Nu hadden wij een 
elektricien aan boord, een man 

van middelbare leeftijd, zeer 
introvert, die zich hierdoor zelden, 
laten we maar zeggen, manifes-
teerde. Voor het gemak zal ik hem 
hier Leccy noemen omdat hij zo 
ook door iedereen werd genoemd. 
Nadat alle stappers de “tripple S” 
ceremonie (voor de niet kenners: 
Shit/Shave/Shower) had onder-
gaan toog het bonte gezelschap 
inclusief Leccy, gehuld in wolken 
van Old Spice, ten strijde richting 
eerstvolgende kroeg. En omdat in 
die tijd het nog dikwijls voor-
kwam dat de beste? kroegen zich 
bijna in het verlengde van de 
afmeertrossen bevonden gaf dit 
bovendien het voordeel dat de 
terugtocht naar boord na afloop 
van een enerverende avond aan 
de wal niet te veel tijd in beslag 
zou nemen.

Bij binnenkomst van het etablis-
sement werden snel enkele tafels 
bij elkaar gezet en inmiddels 
meldde de in onze ogen beeld-
schone serveerster zich om de 
bestelling (van drank) op te 

nemen. Nu zag deze jonge dame 
eruit zoals je dat zou mogen ver-
wachten in een dergelijke “horeca” 
gelegenheid. Alle rondingen 
zaten daar waar ze behoorden 
te zitten en hadden de juiste 
curven en volume. Alleen al deze 
overweldigende aanblik liet er 
geen twijfel over bestaan dat wij 
hier werkelijk met een “toppertje” 
te doen hadden ook al was het 
topje zelf overduidelijk in de was 
gekrompen.
Daar kreeg een zeeman aan de 
wal nog eens dorst van! Er werden 
snel twee flessen rum besteld, en 
om deze bij het nuttigen wat te 
verdunnen deden we in een gulle 
bui er nog maar een blikje 7Up bij.

Maar u weet hoe het gaat, of het 
nu kwam door de aanblik van 
Toppertje of door het warme Zuid-
Amerikaanse klimaat, al snel werd 
duidelijk dat, hoewel het blikje 
7Up nog lang niet leeg was, de 
twee flessen rum beslist niet toe-
reikend waren dus werd Toppertje 
aangeroepen met de bedoeling 
een nieuwe bestelling bij haar te 
plaatsen. Staande, vlak voor Leccy, 
boog zij zich over de tafel heen 
om de lege glazen mee te nemen, 
een positie die door de partij aan 
de andere kant van de tafel met 
grote instemming werd begroet 
gezien het fenomenale uitzicht 
dat haar eigen partij hen bood. En 
toen beste lezer…, toen gebeurde 
met een niet te bevatten snelheid, 
datgene wat schrijver dezes nóóit 
meer zal vergeten. In een flits 
sloeg Leccy, baldadig geworden 
door het nuttigen van de nodige 

glazen rum, zijn arm rond het 
middel van Toppertje, trok haar 
op zijn schoot, en in één vloeiende 
beweging verdween zijn hand in 
de blouse van Toppertje om met 
een triomfantelijk gebaar één van 
haar kroonjuwelen te bevrijden 
uit de knellende huisvesting. 
In een daaropvolgende doodse 
stilte staarden wij met open 
mond en vol ongeloof naar dit 
onverwachte, maar oh zo fraaie 
resultaat. Maar Leccy, die ons nu 
toonde zo wij daar nog niet van 
overtuigd waren tot meer in staat 
te zijn dan een lampje in draaien, 
had zijn act nog lang niet ten 
einde. Want zonder de minste 
tijdverspilling en zo mogelijk nog 
sneller dan daarvoor herhaalde 
hij deze geweldige truc en binnen 
de kortste keren verscheen ook 
het tweede kroonjuweel in het 
vrije veld. En terwijl de tent 
nagenoeg werd afgebroken als 
gevolg van de daverende ovatie 
die op deze onverwachte show 
volgde sprak Leccy in alle rust, 
terwijl hij beiden kroonjuwelen 
stevig vasthield alsof hij bang was 
ze misschien te verliezen, de vol-
gende markante woorden: “I am 
the fastest milkyman in town”.

Het zal de oplettende lezer onder 
u niet verbazen dat vanaf dat 
moment Leccy niet alleen bij al 
zijn collega's aan boord met het 
diepste respect werd bejegend, en 
dat hij die avond geen cent mocht 
meebetalen aan de consumpties 
spreekt welhaast vanzelf.

Argie 

Barvrouwen

“ Nadat alle stappers de 
“tripple S” ceremonie 
(voor de niet kenners: 
Shit/Shave/Shower) 
had ondergaan toog 
het bonte gezelschap 
inclusief Leccy, gehuld 
in wolken van Old Spice, 
ten strijde richting 
eerstvolgende kroeg. ”
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Programma ALV - Reünie van de V.O.L. d.d. 
7 en 8 oktober 2017

Hieronder presenteren we u het programma van de aankomende ALV - reünie op zaterdag, 7 en zondag 8 oktober a.s.
Allereerst zijn we zeer verheugd de bijeenkomst op zaterdag, 7 oktober te mogen houden op de volledig verbouwde “Zeevaartschool” 
aan de Boulevard Bankert 130 (het voormalige “rangengebouw”) te Vlissingen. 
Een ideale mogelijkheid voor U om dit gebouw tijdens deze dag gedurende allerlei bijeenkomsten uitvoerig te bekijken. 

Ons programma ziet er als volgt uit:
Programma op zaterdag, 7 oktober 2017
12.00 - 13.15 uur Ontvangst en lunch met o.a. koffi e, thee, soep en belegde broodjes
13.15 – 16.30 uur Dames programma, verzorgd door “Breeljantje” met:
  armband maken (zie foto) en high tea.
 
13.15 – 15.30 uur Heren programma met:
  OF een bezoek aan de machinekamer (Edisonweg – per bus)
  OF een bezoek aan de brug en radar simulator

15.30 – 16.45 uur A.L.V.  (Algemene Leden Vergadering)

17.00 – 19.00 uur Borrelen met hapjes
  Drankjes voor eigen kosten. 
  Muntjes te koop – 2,00 euro per stuk

20.30 – 02.00 uur Feestavond: ontvangst met prosecco en uitgebreid buffet
  Live muziek:  “Four Kickz Band” en “DJ Pim”
  Drankjes voor eigen kosten zoals bij onze Soos (2,00 euro/bier en 3,00 euro/wijn)
  Kleding advies: vrij – kom zoals je wilt

Wij bieden het programma op zaterdag (luxe lunch – dames/heren programma – speciale hapjes – uitgebreid buffet en live muziek) 
aan voor Euro 47,50 p.p.

U kunt zich aanmelden door het te betalen bedrag over te maken op bankrekeningnr.: 
NL21 RABO 0349 3105 48  t.n.v. Penningmeester VOL.
Gelieve in het gedeelte “mededelingen” te vermelden waar U (en eventuele partner) aan deelnemen.

Programma op zondag, 8 oktober 2017 
Bij het “ter perse gaan” van deze Poseidon was het programma nog niet defi nitief. We zijn druk bezig met het organiseren 
van een “all inclusive” vaartocht. Informatie hierover + hoe aan te melden volgt in de volgende Poseidon en nieuwsbrieven.

Bestuur V.O.L.



28 

WATERSNOOD 1953

Mijn grootouders waren bij ons thuis en er werd s avonds gekaart. Toen 
de St. Jacobskerk tien uur sloeg zei mijn oma ineens: “de dijken zijn door, 
ze luiden de klok”. Wij allemaal lachten want dat kon niet. De klok sloeg 
gewoon omdat het tien uur was. Toch gingen ze snel naar huis in de 
Prins Hendrick straat. Iedereen ging die nacht gewoon slapen. Ik werd 
wakker gemaakt door een politieagent, die aan mijn bed stond en vroeg 
waar mijn ouders sliepen. Dat was in de kamer ernaast. Hoe hij ineens 
bij ons in huis stond is mij nog een raadsel. Hij kwam waarschuwen dat 
het water in de straat kwam. Het was niet door een dijkdoorbraak, maar 
het water was over de kademuren gekomen en liep de binnenstad in. 
Wij woonden in de Walstraat hoek St Jacobstraat,  dus wel op het laag-
ste plekje van de Walstraat. Wij allemaal er uit.
Tevens was er nog een oom uit Breskens. Die was blijven slapen omdat 
hij niet met de boot naar huis kon. De veerdienst was gestaakt door 
de storm. Maar meer handen waren wel gewenst want er moest gered 
worden wat kon. Ondergronds hadden we nog de banketbakkerij waar 
veel producten waren opgeslagen in het magazijn daar. Alles zoveel 
mogelijk naar boven sjouwen en op de werkbank in de broodbakkerij 
zetten was de opdracht van mijn vader. Volgens hem kwam het water 
niet zo hoog want dat wist hij van zijn vader. Die had hem ooit verteld 
hoe hoog het water in 1906 had gestaan. Dus op de werkbank zou alles 
droog blijven. De banketbakkerij was dus in de kelder. 

Die had klapramen die uitkwamen in de Walstraat. Het waren ramen 
van dik gewapend glas. Er kwam wel licht door maar men kon tijdens 
het werk niet naar de mooie benen kijken die voorbij liepen. Het water 
stond al hoog tegen die ramen. We hadden een ketting gevormd en 
gaven steeds op de trap de spullen van hand tot hand door. Want dat 
ging sneller dan steeds de trap op en neer te lopen. Ineens klapten de 
ramen open en er storte een zee van water de kelder in. Gelukkig werd 
mijn vader door de stroom het trapgat in geduwd. Het werk dat we 
verricht hadden was ook voor niets geweest. Het water kwam hoger dan 
de werkbank waarvan we veel dingen hadden willen redden. Het was 
verder afwachten tot het licht werd.

Daar wij op een hoek woonden kregen we het water van twee kanten. 
Een stroom door de St Jacobstraat en een door de Walstraat vanaf de 
Zeilmarkt. Kledingmodezaak Duym op de hoek Walstraat en Rioolstraat 
(nu Weteringstraat) was aan het verbouwen met als resultaat, dat veel 
bouwmateriaal met de stroom mee werd genomen en recht op onze 
etalageruit afkwam. Maar net voor de ruit werden de planken gegrepen 
door de stroom, die uit de St Jacobstraat kwam, zwaaiden af en bleven 
vrij van onze ruit. Mijn vader was blij dat die ruiten heel waren geble-
ven, want hij wist dat na een ramp of oorlog het moeilijk was om aan 
glas te komen. De Kleine Markt was die morgen een drijvende winkel. 

Sloep
Bewuste sloep die ruit binnen voer.

Na de geslaagde dag naar het Watersnoodmuzeeum en het tochtje op de Oosterschelde ging ik toch weer thuis terug in gedachte 
naar die nacht van 1 februari 1953. Wij hadden een bakkerij op de Kleine Markt in  Vlissingen. Deze was gebouwd en geopend in 
1949 omdat de oude bakkerij op de laatste dag van de oorlog bij de bevrijding van Vlissingen totaal verwoest was. Als jongen van 
13 was ik natuurlijk zoals iedere Vlissinger naar de Boule geweest. Het water sloeg weer met veel kracht tegen en over de muur, 
zoals bij iedere �linke storm. We vermaakten ons door achter het muurtje bij de helling te schuilen. Maar nu was het toch anders en 
heviger. Niet alleen het water sloeg over de muur, maar soms kwamen er glooing stenen mee. Het was nu beter om veilig op de hoek 
bij hotel Noordzee dit geweld te aanschouwen.
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Alles dreef er rond want bij de Bata waren de ruiten wel gesneuveld. 
Schoenen met prijskaartjes er in dreven steeds voorbij. Ik hoor mijn 
oom nog zeggen, daar gaat weer 14 gulden 75 voorbij. Dat was dan een 
schoen van Van Haren of van de Bata. Gelukkig zaten onze etalage ruiten 
er nog in. Maar niet voor lang.

Bij het PZC kantoor lag een sloep met reddingswerkers. Die gingen bij 
juwelier Van den Hemel een ziek kind op halen. Ze staken over met twee 
man voorop als uitkijk en de anderen aan de riemen. Al kletsend voeren 

ze zo onze etalage binnen. Toen heb ik enkele woorden gehoord van 
mijn vader die ik nog nooit eerder had gehoord. Steeds als ik die foto van 
de watersnood in Vlissingen zie met die sloep hoor ik die woorden weer. 
Ik zal ze maar niet vermelden want dan komen ze niet door de censuur. 
Veel mensen in Vlissingen wisten niet wat er die nacht in de binnenstad 
was gebeurd en stonden verbaasd te kijken toen ze bij Het Betje Wolf 
plein niet verder konden, omdat alles onder water stond. Daarna was 
het modder ruimen om alles schoon maken. Ook de Blikken werden 
ingeschakeld om de rommel op te ruimen in de binnenstad en zandzak-
ken te vullen onder aan de Leeuwentrap en in de Badhuisstraat. Hierbij 
enkele fotos van de Kleine Markt op zondag morgen. Sloepen voeren 
rond. Tevens een foto van de bewuste sloep, die toen zijn einddoel 
gehaald had bij Van den Hemel. De fotos van de Kleine Markt zijn van 
foto Dert uit Vlissingen.

A. Salome

De Markt
Vaargebied kleine markt als is hier het water al ongeveer 1 meter gezakt aan natte stenen te zien.

“ Al kletsend voeren ze zo onze etalage binnen. Toen 
heb ik enkele woorden gehoord van mijn vader die ik 
nog nooit eerder had gehoord. ”
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ZEEPOST
What ship?   .-- …. .- - … …. .. .--. ?
De postzegel met beeltenis van dit schip hebben mij altijd 
geboeid. Zo'n typisch vaartuig met masten en schoorsteen waar 
je als het ware door een patrijspoort naar staat te kijken. Je zou 
zo met de Aldislamp willen vragen naar de naam van dit schip.

In 1860 kwam een nieuwe serie op 
de poskantoren, een serie met een 
locomotief en een stomer, zegels 
met de beeltenis van koningin 
Victoria, en die van Edward VII, 
maar ook een met de postmas-
ter-general, Charles Connell zelf, 
die toen op last van de regering 
onmiddellijk uit de circulatie 
werd genomen – de 5 cents. En 
zoals dat dan meestal gaat in de 

postzegelwereld, dan verdwijnen 
er enkele spoorloos om jaren later 
in een veiling plotseling weer op 
te duiken Ongestempeld komt de 
zegel dus voor. Catalogusprijs = 
8000,00 £. En mocht U daar nog 
enkele van in het laatje hebben 
liggen, dan zou ik er maar erg 
voorzichtig mee zijn. De zegels 
zijn uitgegeven in 1860 in New 
Brunswick, nu een staat van 

Canada, toen nog onder Engels 
bestuur; genoemd naar één van 
de titels van koning George III, 
die van het House of Brunswick 
(Braunschweig in Duitsland) 
afstamde. Engeland had dit 
gebied – Frans bezit al sinds de 
16de eeuw - gewoon in beslag 
genomen, zoals het dat met de 
regio van Nieuw Amsterdam (nu 
New York) ook had gedaan.

De Vikings schijnen circa AD 
1000 dit territoor bij toeval (t.g.v. 
slechte weersomstandigheden; 
door een storm uit de koers 
geslagen), ooit te heben ontdekt 
en noemden het “Vinland”. In 1534 
kwam Jaques Cartier (een Franse 
ontdekkingsreiziger) hier op 
bezoek die er kolonies stichtte te 
midden van de Mi'kmaq-indianen, 
met wie zij op goede voet ver-
keerden. Deze Mi'kmaq-indianen 
(er waren ook nog andere rassen 
roodhuiden in dat gebied) trokken 
‘s zomers naar de kust en visten 
daar en hadden dagelijks krab-
ben en kreeften op hun menu, 
maar ‘s winters verhuisden zij 

meer landinwaarts om daar op 
pelsdieren te jagen, waarvan de 
vellen gebruikt werden voor de 
afdekking van hun wigwams en de 
pelzen dienden ook als handel-
sprodukt voor de blanke pioniers.
John Cabot, een Italiaanse ontdek-
kingsreiziger, die voor Henderik 
VII, de koning van Engeland was 
ingehuurd, ontdekte de rijke vis-
gronden nabij New Foundland.
Samuel de Champlain, een veel-
zijdig Fransman die ook stukken 
land nauwkweurig in kaart wist te 
brengen, stichtte Nieuw Frankrijk 
en Quebec-stad op 3 juli 1608. Hij 
heeft veel gedaan voor de nieuwe 
vestigingen van Franse kolonisten. 
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In die tijd hadden de Fransen 
hun invloed systematisch 
verder uitgebreid tot in de 18de 
eeuw de Engelsen kwamen. En 
dezen noemden dit gebied New 
Brunswick naar het geboorteland 
van hun koning George III.
De Engelsen kwamen en de 

Fransen bleven, vandaar de twee-
taligheid in deze staat; de Fransen 
zaten vooral in het noordelijk 
deel van New Brunswick (blauw 
en groen), terwijl de Engelsen 
(rood) voornamelijk aan de oos-
telijke kusten zaten met Saint 
John's als belangrijke haven. Ook 
Acadia = Nova Scotia ofwel Nieuw 
Schotland met Halifax werd 
Engels, zeer tegen de zin van de 
Fransen uiteraard. 

Aan de zuidwestgrens lag Maine, 
een staat van de VS. Ook daarmee 
zijn langdurige kwesties gerezen 
over het verloop van de gren-
zen. Ik heb mij vaak afgevraagd 

waarom de VS daar ophield en de 
staten in Canada nooit bij de VS 
zijn gekomen. Vermoedelijk door 
het feit dat er (in New Brunswick) 
twee talen werden gesproken en 
vooral omdat juist na het ontstaan 
van de VS veel Engelsen en Ieren 
naar Canada emigreerden, die 
echt conservatief pro Engeland 
waren en wellicht niets hadden 
met de Amerikanen.
Eigenlijk liep die emigratie naar 
Canada toen in de 18de en begin 
19de eeuw nog helemaal niet; 
er waren wel steeds groepjes 
mensen die er zich vestigden, 
maar niet in grote aantallen. 
De toestroom kwam pas toen 

in Ierland de aardappelziekte 
uitbrak circa 1850 en daar niets 
meer te eten was. Toen kwamen er 
scheepsladingen vol dag in dag uit 
en vooral via de Oostkust naar 
St. John's en Halifax maar ook naar 
Montreal, dat verder stroomop-
waarts aan de Saint Lawrence ligt. 
En toen zag Captain Alexander 
Allan zijn kans schoon, en startte 
een rederijtje “The Allan Shipping 
Line” en begon te varen van 
Schotland naar St. John's op en 
neer. Eerst met louter zeilschepen 
maar allengs ook onder stoom. En 
daarvan schijnt één van die sche-
pen op deze postzegel van 1860 
te staan: Zeilend en onder stoom 

met schroefaandrijving, want de 
raderboten gaven op de lange 
deining niet de verwachte run. 
Alexander Allan (ook wel Shandy 
genoemd) had 5 zonen, waarvan 
er 2 een leidende functie hadden 
in het bedrijf: Hugh en Andrew. 
De rederij had elke tweede 
zaterdag een afvaart van Quebec 
naar Greenock in Engeland. Hugh 
stichtte ook de Montreal Ocean 
Steamship Company, waarvoor hij 
2 jaar later een Royal Mail contract 
in de wacht sleepte. In 1911 is de 
rederij opgegaan in de Canadian 
Pacifi c Line. Op 1 juli 1867 ging 
de Canadese Federatie van start. 
Ontario was al enklele decennia 

onafhankelijk, maar nu werden 
de staten Ontario, Quebec, Nova 
Scotia en New Brunswick in de 
kersverse federatie opgenomen. 
Later in die eeuw kwamen daar 
ook de westelijke staten bij en 
in 1948 werd New Foundland als 
laatste toegelaten. Op 1 juli 1867 
is de geboortedatum van Canada, 
een Indiaanse naam (cannatha = 
nederzetting).

“ Op 1 juli 1867 is de 
geboortedatum 
van Canada, een 
Indiaanse naam 
(cannatha = 
nederzetting).”
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De postzegelcatalogus van 
Stanley Gibbons geeft dit schip 
de naam “Paddle steamer 
Washington”. Maar de enige die ik 
heb kunnen vinden met die naam  
was een Amerikaans schip. Met 
de loupe is geen raderinrichting 
te bespeuren, maar je kunt er wel 
een bij bedenken (links), daar in 
de midscheeps. De meningen zijn 
hierover zeer verdeeld. Sommigen 
zeggen dat het schip van de zegel 
lijkt op ss Royal William, een schip 
gebouwd te Quebec in 1831, het 
eerste stoomschip dat post ver-
voerde; het voer van Pictou, Nova 
Scotia naar England in 1833 in een 
recordtijd van 19½ dag. Anderen 
houden het bij ss Washington.
Nu zijn er ook stemmen, die 
zeggen dat het hier om het “ss 
Hungarian” gaat, een schip van 
de rederij Allan Shipping Lines, 
gebouwd in 1858. Dit schip heeft 

één retourreis van Schotland naar 
Canada gemaakt en op de terug-
reis naar Canada liep het schip op 
de gevaarlijke zandbanken van 
Cape Ledge, de westkant van Cape 
Sable, Nova Scotia, aan de grond 
in een zware storm; het schip is 
toen vergaan met man en muis. 
Daarbij zijn alle 205 opvarenden 
omgekomen. Vanaf de wal was 
deze ramp goed waarneembaar; 
de opvarenden hingen in het 
tuigage van de masten; helaas 
was de zee zo onstuimig en de 
storm, die 6 dagen aanhield, zo 
zwaar, dat het onmogelijk was een 
reddingsoperaratie op te zetten 
over de kolkende zee over die 
zandbanken.

Het zou goed kunnen zijn dat de 
beeltenis van dit schip uit piëteit 
voor de verdronken opvarenden 
op deze postzegel is geplaatst. !

Vectorized 

picture of 

ss Hungarian - reder: Allan
Route:  Liverpool - Montreal
Werf: Wm Denny & Bros
Tonnage:  2190 BRT
Lengte:  91 meter
Breedte:    11,7 meter
Diepgang:     5,2 meter
Vermogen:    400 Nhp
Voortstuwing:  Direct werkende stoommachine
 Enkele schroef
Bemanning:  73

Zusterschip: Indian
Maiden Voyage – 18 mei 1859
Schipbreuk ter hoogte van Cape Sable – Nova Scotia, 
op 19 februari 1860 en verloren gegaan..

“ Het zou goed 
kunnen zijn dat 
de beeltenis van 
dit schip uit piëteit 
voor de verdronken 
opvarenden op 
deze postzegel is 
geplaatst.”



Grootschalige koopvaardijherdenking
in Vlissingen

Vanuit particulier initiatief is recentelijk een werkgroep ontstaan met als doel een grootschalige herdenking te organiseren voor 
alle zeevarenden die als gevolg van oorlogshandelingen zijn omgekomen. Hoewel alle details nog dienen te worden uitgewerkt 
krijgt het geheel al wel een meer defi nitieve vorm. Het evenement zal plaatsvinden op 28 oktober 2017. Het totale programma zal 
op drie locaties op de boulevards worden gehouden.

Het eerste onderdeel van het programma is een herdenkingsceremonie 
bij het koopvaardij- monument op de Boulevard Evertsen met enkele spre-
kers en kransleggingen door diverse instanties en organisaties. Meerdere 
vaartuigen zullen in de Sardijngeul liggen en vanaf het loodsvaartuig zal 
een krans in zee worden gelegd. Vervolgens zijn korte toespraken gepland 
door o.a. de voorzitter Stichting Oorlogsjaren Vlissingen. 

Vervolgens kunnen genodigden (per zonnetrein) naar het voormalige 
zeevaartschoolgebouw worden gereden alwaar de tweede herdenking 
met kranslegging bij de plaquette in het gebouw zal plaatsvinden. Ten 
derde zal aansluitend een korte herdenking met kranslegging in de hal 
van de Nederlandse loodsen sociëteit plaatsvinden bij de dáár aanwe-
zige plaquette.
Inmiddels hebben al een groot aantal instanties hun medewerking 
toegezegd, zoals: KNRM, Nederlands loodswezen, Rijkswaterstaat, 
Reders, Vlaams loodswezen, Organisatie 4 mei herdenking “de Boeg” in 

Rotterdam, RP te water, HZ Vlissingen en de Blauwe Wimpel. Ook heeft 
een koopvaardijpredikant aangegeven te zullen spreken. Daarnaast zijn 
er nog besprekingen gaande met een aantal andere instanties.

Voor deze herdenking is ook de V.O.L. uitgenodigd en tijdens de laatste 
bestuursvergadering is besloten om aan deze uitnodiging gehoor te 
geven.Daarom hebben wij gemeend om in vroeg stadium onze leden 
tijdig te attenderen op deze komende herdenking, met als achterlig-
gende gedachte dat misschien onder u interesse zou kunnen bestaan 
hierbij aanwezig te zijn.
Ook zal aan de (lokale) omroep en pers verzocht worden aandacht te 
besteden aan de geplande  herdenking en deze ook bij te wonen.  
Naast dit ochtendprogramma zal dan na de middag de jaarlijkse her-
denking bij Uncle Beach  bij de Oranjemolen plaatsvinden.

RG

HerdenkingsmonumentHerdenkingsmonument
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Personalia

383 A. Mondeel 

6411 H.V. ter Weele-Kruit Schubertlaan 3 4384 LL Vlissingen

31 Busink Marga Klompelaan 14 4385 JL Vlissingen

383 A. Mondeel 383 A. Mondeel 383 A. Mondeel Willem Arondeusstraat 90 4333 DB Middelburg

1366 H.C. Visser Prins Bernhardlaan 53 1934 ER Egmond a/d Hoef

1228 J.A. Deelen Jol 6 1771 GR Wieringerwerf

4050 J. van der Meulen Calle Pintor Francisco Bolgas 
Aguilar 78

2906 Malaga/Spanje

31-dec-17

31-dec-17

01-jan-17

Aanmeldingen

Opzeggingen

UitgeschrevenUitgeschreven

Opzeggingen

Aanmeldingen

Activiteiten

 V.O.L. Activiteiten die in 2017 plaatsvinden:

30 juni   Soos, Haringhappen

28 juli   Soos

25 augustus  Soos

29 september  Soos

7 + 8 oktober  ALV + 3-jaarlijkse reünie

27 oktober  Soos met spreker

2 november  Zeeland Maritiem.net

24 november  Soos (met bezoek van de Sint ??? - zie artikel in deze Poseidon)

15 december  Kerst Soos

Noteer deze data alvast in uw agenda. Bijzonderheden betre�fende de uitjes en excursies 
worden  in de Poseidon en nieuwsbrieven vermeld. 
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De laatste 500 meter naar de kade zijn vaak hachelijker dan 500 mijl op volle zee. 

Als registerloods zorg je ervoor dat  schepen veilig en vlot in en uit de haven geloodst 

worden. Over soms moeilijk bevaar bare  waterwegen, op elk mogelijk tijdstip en onder 

alle weers  omstandigheden. Je vaart niet op één maar op vele honderden schepen. 

Je adviseert kapiteins uit de hele wereld. Voordat je dit beroep kunt uitoefenen, volg je een 

intensieve opleiding die slechts is  weggelegd voor  ervaren stuurlieden en kapiteins. 

Uitdagend en afwisselend werk, een onafhankelijk beroep, uitstekende  voorwaarden en je 

werkplek op rijafstand van huis. Ben jij toe aan een uitdaging? Kijk op www.loodsworden.nl

HOEVEEL RUIMTE 
KRIJG JE ALS LOODS? 

SOMS MAAR 
3 METER.

0747.00.117 Corporate advertentie 130x210.indd   1 1/7/13   10:39 AM




