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2e jaargang No: 3 juni 2021 

AMS Bernisse scheepskrant, nieuws en achtergronden van schip en bemanning

 

Inhoud 
In- en uit rouleren 
Werkzaamheden en toekomstplannen 
o.a. proefvaren met de boegschroef 
Kabelgast is………….Pip van Dijk 
Zoutwaterverhalen 
Bingo, overboord en walvishaaien. 
De 4e wasbak 
‘Mijnenvegen tegen wil en dank’. Persbericht. 
Jaarvergadering en bestuursverkiezing. 
4 mei Dodenherdenking 
Colofon

 

IN- EN UITROULEREN 
In deze periode is Jacob den Bakker in gerouleerd als vrijwilliger. Welkom aan boord! 

WERKZAAMHEDEN EN TOEKOMSTPLANNEN 

Om het schip gereed en toonbaar te maken voor de komende reizen worden er meerdere 
werkzaamheden verricht. Het scheepswapen hangt weer in volle glorie voor op het stuurhuis,  
de dekhuizen zijn bijna geheel opnieuw in de verf gezet en het dek op het achterschip en de spiegel 
voorzien van nieuwe beplanking en scepters. Hieronder een paar beelden van de werkzaamheden vooraf. 

 
Nieuwe scepter dek blokken 

 
Scepter op zijn merk 
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‘Het vijandig gevaar doen springen’. 

 
Klaar voor de ‘preekstoel’. 

 
Strak in de lak. 

 
Spiegeltje, spiegeltje….  

 
PROEFVAREN MET DE BOEGSCHROEF 

 
Het ruime sop…. 

 
Meerrol op post. 

 
Afgemeerd bij Damen Shipyards. 

 
Tijdens de ‘Hondenwacht’. 
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Aan de steiger bij Damen Shipyards water geladen. Onderhoud aan de hoofdmotoren uitgevoerd en de 
‘preekstoel’ met behulp van een werfkraan op zijn plaats boven de spiegel geplaatst. Tijdens de vaart 
over het Haringvliet, het Spui, de Oude Maas op weg naar Hardinxveld is de boegschroef getest.  
Daar kwam naar voren dat de besturing nog wat nauwkeuriger moest worden afgesteld.  
Op de terugvaart zijn die afstellingen ingeregeld en op het Haringvliet uitvoerig getest. Alles oké! 
 

Preekstoel. Waterladen. 
 

Callsign: PF2002 

 
Na het testen van de boegschroef op het Haringvliet op weg naar de thuishaven. 

 
TOEKOMSTPLANNEN 

Zoals bekend zijn de havendagen van Zaltbommel, Terneuzen en vlaggetjesdag in Scheveningen vanwege 
Corona afgelast. Dat is een bittere pil voor de bemanning die niets liever wil dan een deinend schip onder 
hun voeten en het geluid uit de machinekamer van ronkende dieselmotoren. Inmiddels zijn de 
Coronamaatregelen dermate versoepeld dat er weer maritieme evenementen worden georganiseerd. 
Eind juni b.v. gaan we op bezoek bij de ‘Mahu’ in Amsterdam. Contacten lopen ook met zes andere  
organisaties en we hopen dat we als gasten op die dagen aanwezig kunnen zijn. Dat zou betekenen dat 
we ook weer gasten aan boord kunnen ontvangen die door de bemanning kunnen worden rondgeleid. 
Door het missen van evenementen in 2020 waren er geen inkomsten maar het onderhoud van het 
houten schip gaat niet voor niets. We zullen de bezoekers dit jaar gewoon nodig hebben. 
Het blijkt dat in 2021 er steeds meer georganiseerd kan worden en de bemanning kijkt er naar uit. 
Voor de vaaragenda en weten hoe u ons kunt steunen? Kijk op www.msbernisse.nl  onder ‘donateurs’. 

http://www.msbernisse.nl/ag-27199-0/agenda
http://www.msbernisse.nl/
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KABELGAST is………Pip van Dijk 
Mijn naam is Pip van Dijk. 

Ben gelukkig getrouwd en heb 2 kinderen, een jongen en een meisje (meer soorten zijn er niet). 

Mijn zoon woont in Australië en mijn dochter in Amsterdam. 

Ik ben één van de gelukkigen die nog volop aan het werk is bij een 

baas (Cabot bv. in Rozenburg).  

Dat is dan ook de reden dat ik niet zo vaak beschikbaar ben om te 

helpen. Hierdoor breng ik nog wel wat geld in het laatje voor al 

die gepensioneerden aan boord. Mijn werkgever is zo vriendelijk 

om mij om de week op woensdag een vrije dag te geven zodat ik 

toch nog af en toe kan komen sleutelen.  

Dit doe ik nu al een aantal jaren. 

Ik ben op 16-jarige leeftijd door een weddenschap bij de marine 

terecht gekomen. Op de LTS zat een leerling bij mij in de klas die 

het advies kreeg om naar de marine te gaan. Toen ik dat hoorde 

lag ik in een deuk omdat die leerling zo motorisch gestoord was 

als een eikenhouten deur. Dus ik met mijn grote bek tegen die 

leraar “als die gozer goed gekeurd wordt bij de marine dan kom 

ik er zeker”. Daarna zijn we samen ingeschreven voor de keuring 

en je raadt het al, er is er maar één goed gekeurd en dat was ik. 

Mijn eerste plaatsing was op de Tjerk Hiddes in 1975. Ik was nog 

nooit op een boot geweest voordat ik bij de marine ging (behalve 

een roeiboot). Toen ik aan boord kwam was ik nogal verbaast dat 

de deur dorpels zo hoog waren, dit is toch zeer ongemakkelijk als je te veel gedronken hebt om er 

overheen te stappen. Nu noemen ze dit aan boord volgens mij waterkeringen. 

Mijn eerste trip ging al snel de mist in. Ik had al een paar dagen flink last van pijn in mijn buik.  

Maar ik wilde graag varen om te ervaren hoe dat was. Eenmaal op zee ben ik toch maar naar de 

ziekenboeg gegaan. Daar kreeg ik gelijk flink om mijn donder waarom ik niet eerder was gekomen,  

ik had namelijk een blinde darm ontsteking. Daarna  meteen met de helikoper naar het militaire 

hospitaal in Engeland gebracht en geopereerd. 

Van juli 1976 tot december 1976op de “STANAVFORLANT”, dat was een leuke 

tijd.Begin augustus kregen we een lekke ketel en zijn toen naar Haakonsvern. 

(Noorwegen) gevaren. Hier hebben we de ketel in 5 dagen gerepareerd met 

een paar vrijwilligers(waaronder ik als stoker 3). De meeste opvarenden zijn 

die tijd nog even naar huis gevlogen. Na de reparatie weer aangesloten bij het 

eskader. 

Op een gegeven moment heb ik het verzoek ingediend om overgeplaatst te 

worden naar de onderzeedienst of naar een schip dat naar de West zou gaan. 

De keuze is toen gevallen op de Amsterdam waarmee ik naar de West ben gevaren. Dat was voor mij de 

leukste trip. De oversteek en alle Boven- en Benedenwindse eilanden bezoeken. Helaas zijn we niet 

teruggevaren met de Amsterdam omdat deze verkocht werd. We hebben hem in Curaçao overgedragen 

aan de Peruaanse marine. Die Peruanen snapten het wel, die deelde nog lijfstraffen uit op zondag op de 

steiger. Als ze een bakkie hadden dat werden ze letterlijk op hun vingers getikt, (met een lat). Ik ben 

daarna op de mijnendienst kazerne geplaatst en vandaaruit in 1980 afgezwaaid. 

Ik had daarna niets meer met de marine, (uniform en korte haren was niet aan mij besteedt). 

Jaaaaaren later met de vestingdagen in Hellevoet liep ik langs de AMS Bernisse.  

Staat er iemand te zwaaien naar me, ik zo aardig als ik ben, natuurlijk terugzwaaien en gewoon 

doorlopen. (Ik had die dag de middagdienst en moest naar mijn werk). 
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De andere dag kijk ik op Facebook, en ja hoor email, ‘hé kl..tzak’ waarom ben je gisteren niet aan boord 

gekomen”, de mail was van een oud-collega van mijn werk. Hij was vrijwilliger (machinist) op de 

AMS Bernisse in Hellevoetsluis.  

Hij is nog aan boord en zit wel eens op de kist       

De woensdag daarna toch maar eens gaan kijken op dat jacht. Daar meteen het virus opgelopen  

(hiervoor is nog steeds geen Vaccin uitgevonden).  

 

In al die jaren dat ik er nu bij ben is er nog nooit zoveel gevaren en verdiend (op afgelopen jaar na 

natuurlijk) als onder het nieuwe bestuur. Bij deze wil ik dan ook het gehele bestuur bedanken voor het 

goede werk dat ze doen. Daarnaast kunnen ze het natuurlijk niet zonder al die ouwe knarren van de 

bemanning. Ook die bemanning hierbij dikke pluim voor al het werk en regelen van spullen. 

Nu maar hopen dat het Coronavirus snel opgehoepeld is zodat we weer lekker kunnen gaan varen. 

Groet, Pip. 

ZOUTWATERVERHALEN 
 
‘Bingo, overboord en walvishaaien’. Door Frank Boon, Oud officier TD 
 
We zouden naar Waterford in zuid Ierland gaan. Omdat we al vrij laat aan kwamen bij de rivier- 
monding en de squadron-commandant niet in het duister over de voor hem onbekende rivier 
wou varen, zijn we voor anker gegaan in de baai voor de rivier de Suir. s ‘Avonds werd er bingo 
gehouden op het Lido dek. De hoofdprijs van de bingo was gekoppeld aan het overboord 
springen van de winnaar. En wat gebeurde er? Onze commandant, Wally Diepering Ltz 2 OC, 

Indische jongen, won de bingo!!!  
Toen hij dan ook overboord moest springen zei hij:  
‘De commandant verlaat altijd als laatste het schip!’ Dit was 
natuurlijk het sein voor alle aanwezigen op het Lido dek om de 
plomp in te springen gevolgd door de ouwe.  
Dit moet ongeveer 21:00h geweest zijn. Ik ben toen nog naar het 
halfdek gelopen om samen met een matroos de Dingy te water 
te laten om eventuele zwemmers die door de stroom zouden 
afdrijven, op te vangen. Gelukkig kwamen alle zwemmers 
heelhuids aan boord.  
Wat hadden we een lol.  

Toen we de volgende ochtend anker op gingen en in 
‘formatie one’ opstoomden zagen we, vanaf de brug, 
op onze koerslijn iets onderwater.  
Het bleek een zeker 6 meter lange walvishaai te zijn. 
Wow! Je kon nagaan wat er bij de bemanning 
gebeurde. Hoewel bekend werd gemaakt dat 
walvishaaien geen mensen aanvallen, er heeft daarna 
niemand van de bemanning meer in zee gezwommen.  
 

‘De vierde wasbak’ door Herman te Pas 

In de tweede helft van de jaren 60 in de vorige eeuw moesten we met de Hr. Ms. Bedum een 
AMS zoals de Bernisse een groot aantal historische zeilboten zogenaamde ‘platbodems’ 
begeleiden naar havens in België, Frankrijk en Engeland. De Engelse haven die we binnen liepen 
was Torquay, een badplaats in het Zuid-Engelse graafschap Devon.  
Het ligt aan de baai Torbay aan Het Kanaal. Aan boord was het toen gebruikelijk dat op 
zondagmiddag de toko open was en het gerstenat vond dan ook gretig aftrek mede vanwege de 
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hoge temperaturen. Wie de Bernisse kent weet dat zich in het voorschip de toiletruimte 
bevindt met aan stuurboord 3 wasbakken en daar tegenover een urinoir (pisbak) met daar weer 
naast een toilet voor de grote boodschap en tevens damestoilet.  
De pb en het toilet waren aan boord van de Bedum net als de wasbakken van roestvrij staal. 

  
Ik stond mezelf aan 1 van de 3 wasbakken op te frissen toen een Engelse dame die op bezoek 
was naar het toilet ging. Na waarschijnlijk een kleine boodschap kwam ze het toilet uit en zag 
aan haar rechter zijde een in haar ogen wasbak met stromend water en stukjes witte “zeep” op 
de bodem. Voor ik maar iets kon zeggen stond ze haar handen te wassen in de pb met 
zoutwater en lekker ruikende geurblokjes. Het leven van een marineman eentonig? No way. 
Veel lezers zullen wel denken dat dit een sterk verhaal is.  
Nee hoor, waar gebeurt omdat ik daar zelf op de 1e rang stond. 

Mijnenvegen tegen wil en dank. Persbericht 
 
Op 26 maart 2021 heeft Mia van Niekerk haar boek ‘Mijnenvegen tegen 
wil en dank’, ISBN 9789463900270, gepresenteerd in Den Helder.  
Het eerste exemplaar heeft ze aangeboden aan de commandant van de 
Mijnendienst H.J.F. Toebast op het kantoor van de mijnendienst,  
het tweede exemplaar aan oud-commandant Bob Roetering, 
die Mia van heel veel informatie heeft voorzien en meegelezen heeft 
tijdens het schrijfproces. 
Het werd ondanks de Coronacrisis een bijzonder feestelijke gebeurtenis.  

 
 

JAARVERGADERING  met bestuursverkiezing door en voor de bemanning. 

Op 16 juni 2021 is er sinds december 2019, vanwege de Corona beperkingen, weer een 
jaarvergadering gehouden. Ook omdat veel leden van de bemanning weer voor de eerste keer 
aan boord kwamen werd dit een gezellige maar vooral doeltreffende vergadering.  
Belangrijke punten passeerden de revue en spijkers met koppen werden geslagen.   
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd en in 
orde bevonden. Dit jaar is ook de verkiezing voor twee nieuwe bestuursleden gehouden.  
Volgens het rooster van aftreden kwamen er twee plaatsen vacant.  
Gekozen werden de heren Cor van Saarloos en Pip van Dijk.  
Het zittende bestuur en bemanning wensen hen veel plezier en succes in hun nieuwe functie. 
Het mag duidelijk zijn dat in de komende tijd een snelle inwerkperiode op hen ligt te wachten. 
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4 MEI DODENHERDENKING 

Elk jaar op 4 mei herdenkt ook de bemanning van de AMS Bernisse de gevallenen in  

de tweede wereld oorlog. Met ceremonieel wordt de vlag in de ochtend halfstok gehesen en 

om één minuut voor 20:00h wordt de ’Last post’ met trompet ten gehore gebracht. 

Na twee minuten stilte wordt de vlag ten top gehesen en weer neergehaald. Dit jaar bestond de 

erewacht uit Leen van Waardenberg, Jason van Duijvenvoorde en zijn dochter Lian. 

 

  
V.l.n.r. Lian, Jason en Leen De vlag geklaard. 

 
Mooie ceremonie, een ere saluut aan de gevallen strijders 
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DONATEUR INFORMATIE 

Aanmelden als donateur via het formulier op de website: www.msbernisse.nl. 
 
Te bereiken op: 06-37320151  
Email:   donateursadm.bernisse@kpnmail.nl 
Facebook:  Vrienden van de AMS Bernisse 

Banknummer:  NL88INGB0007995989  
BIC:   INGBNL2A 
T.n.v.:   STICHTING TOT BEHOUD VAN DE AMS MS BERNISSE 

K.v.K.:   Rotterdam no, 41134528  
BTW nr:  NL803162637B01 

Mocht u uw jaarlijkse bijdrage vergeten over te maken, geen zorg, na een maand wordt u eraan herinnert. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ook zijn wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. 
U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI fiscaal aftrekken. 

U moet wel voldoen aan de voorwaarden, kijk hiervoor op:  
https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html 
of voor een periode van 5 jaar  
https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel 
 

In België kan dat ook als u van een VZW instelling of vereniging een attest ontvangt: 

Voorbeeld van een attest: Download een voorbeeld van een attest. 
Voor 1 maart moeten de kwijtscheldingen zijn ingeleverd bij: Belcotax-on-web 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLOFON 

Het Kabelgat is een 2 á 3 maandelijkse uitgave 
van de ‘Stichting tot behoud van de AMS 
Bernisse’ en bestemd voor bemanning, 
donateurs en sponsors. 
 
Heeft u verhalen, foto’s of andere 
wetenswaardigheden over de ‘Mijnendienst’  
die in het kabelgat opgeborgen kunnen worden, 
of op- en aanmerkingen; stuur naar: 
 

secretariaatbernisse@gmail.com of donateursadm.bernisse@kpnmail.nl 
 
U kunt op bovenstaande emailadressen ook aangeven dat u de krant niet langer wil ontvangen. 
Alle foto’s zijn met goedkeuring verkregen uit privé verzamelingen en van sociale media waarbij de 
maker niet bekend en/of te achterhalen is. De samenstellers doen hiertoe ook geen pogingen meer. 
Meer info op: www.msbernisse.nl en Facebook: ‘Vrienden van de AMS Bernisse’ 

Samenstelling: Ab van Ommen en Herman te Pas 

 

 

http://www.msbernisse.nl/
mailto:donateursadm.bernisse@kpnmail.nl
https://www.facebook.com/groups/2338910162868734/
https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/143-model-attest.docx
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb
mailto:secretariaatbernisse@gmail.com
mailto:donateursadm.bernisse@kpnmail.nl

