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In- en uit rouleren 

Wij heten Dirk ’t Lam als nieuwe vrijwilliger welkom aan boord en wensen hem veel vaarplezier. 

Trip naar ‘Wereld havendagen’ Rotterdam 

Op de heenreis naar Rotterdam zijn er oplopers meegevaren en die zijn ter hoogte van de 

Ballentent aan de Parkkade van boord gegaan.  

De trip was in het kader van de ‘Wereld havendagen’ in Rotterdam. Met de strenge 

veiligheidsregels als gevolg van de pandemie was de Parkkade alleen toegankelijk voor publiek 

in groepen van 750 personen in gereserveerde tijdvakken. Eventuele bezoekers mochten alleen 

op de open dekken van de schepen wat het natuurlijk een stuk minder interessant maakt.   

Op de AMS Bernisse gaat het anders. Daar mogen de gasten ook door het binnenschip en aan 

het eind van de ronde was er gelegenheid om ook de MAHU, die langszij lag afgemeerd,  

te bezoeken wat in één moeite doorging. Drie maal per dag kwam er een blok het schip 

bezoeken en na alle uitleg die de bezoekers kregen was het uur tot het volgende blok zeer 

welkom. Koffie en water om de keel te smeren en wat te eten. Door de warmte tijdens de WHD 

werden er tien tallen liters water gedronken en de aanvoer van nieuwe flessen door de 

mariniers werd zeer op prijs gesteld. De Koninklijke marine zorgde ook voor lunchpakketten die 

zo uitgebreid waren dat we de volgende ochtend ook in het ontbijt konden voorzien. Marine, 

bedankt! Het was gezellig druk op de kade en de bezoekers waren over het algemeen zeer 

geïnteresseerd wat het voor de bemanning ook weer leuker maakte. Vraag aan een bezoekertje 

van een jaar of vijf hoe hij het schip vond met als antwoord ‘mooi schip met allemaal opa’s’. 
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Zr. Ms. Friesland al afgemeerd. AMS Bernisse en de MAHU langszij. 

Valreep op zijn merk. Skyline Rotterdam. 

Kombuis crew luchtje scheppen. 

 

 Admiraal Kramer krijgt een presentje. 

Nog stil op de Parkkade. Het waren prachtige, 
warme dagen in Rotterdam.  

 
Er was veel belangstelling voor de beide oude 

dames en met 9 x 750 bezoekers  
op de Parkkade was het afstand  

houden dáár soms moeilijk. 
 

 
Ook Zr. Ms. Schiedam is present. 
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Klein maar fijn. Doorkijkje. 

Sleper ‘Noordzee’ achter ons. Punten en strepen met kip en aardappeltjes 

Ook op de stokerstafel. 

 
 

 
Attentie: ‘Nachtverlichting aan’, uit! 

 

 
Vlak voor vertrek naar Hellevoetsluis op een prachtige maandagmorgen. 
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Dagtrip over het Haringvliet 
 
25 september is er met ruim 20 gasten een dagtocht gemaakt over het Haringvliet.  
De groep bestond uit donateurs en ‘Vrienden van de AMS Bernisse’. Met de QR check iedereen 
aan boord toegelaten en de oplopers die blijven slapen hun tampat aangewezen. 
Na de koffie met cake om 11:00h de haven van Hellevoet verlaten en koers gezet richting 
Tiengemeten. De lunch zou deze keer niet bestaan uit brood en beleg maar uit de ‘blauwe hap’. 
Onder een bewolkte hemel werden er verhalen van vroeger nog sterker opgehaald en onder 
het genot van een drankje konden de gasten aan dek van een rustig zeetje genieten. De chef 
had zijn best weer gedaan maar ondanks een storing in de kookplaten heeft iedereen met 
smaak aan de bakstafel van de nasitafel genoten. Wel in twee groepen want een bakstafel is 
maar groot genoeg voor een man of 10. Bij het naderen van de haven brak het zonnetje ook 
nog door en onder grote belangstelling van de toeristen op de kades werd op een soepele 
manier weer afgemeerd aan de Koningskade. 
 

 
QR Check 

 
1e gast is aan boord 

 

 
De voorzitter houdt een……….. ………praatje voor de gasten 

 
Kombuis in actie 

 
Kijk eens naar het weerbericht 
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Rust aan dek Hé, hallo! 

 
En hoe gaat het met je? 

 
Jarige! Gefeliciteerd! 

 
Wij zijn er klaar voor! 

 
Bemanningsleden ‘Mercuur’ Vlissingen 

 
Jeugd van tegenwoordig 

 
Afdeling donateurs 
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Kabelgast is Jan Weterings, chef kok. Deel 2 

Nou nog ff het 2e deel van mijn verhaal maken,  
heb ik dat ook weer gehad! 
 
Zo, jullie hebben gelezen dat ik bij de KM heb gezeten en 
toen mijn contract afliep, eind 1974, ga je rondkijken wat 
er zoal te vinden is aan baantjes. 
Nou dat viel ff tegen, de horeca zat op slot, ivm nieuwe 
alcohol wetgeving. Totdat de Rijkspolitie  volop aan het 
werven ging. Bij gebrek aan wat anders daar eens 
rondgeneusd en uiteindelijk maar gesolliciteerd. Er moest 
natuurlijk wel brood op de plank komen. Dus in augustus 

naar de politieopleiding school in Baexem gegaan en deze een jaar later afgerond! Tussendoor 
ben ik wel blijven koken, ingevallen in diverse restaurants om e.e.a op peil te houden, zoals jullie 
vaker hebben geproefd!!! 
 
Tijdens mijn politietijd ben ik in diverse plaatsen in het land gestationeerd geweest, zoals in 
Posterholt, Maasbree, Helden-Panningen en uiteindelijk in Roermond.  
In Roermond nog 7 jaar bij het watersport detachement gezeten, hetgeen inhield dat we             
6 maanden met speedboten op de Maas en de grindgaten toezicht moest houden en bekeuren! 
Ben de laatste Postcommandant op het voormalig eiland Marken geweest en heb daar het 
bureau mogen sluiten. Ben daar ook nog even reserveschipper bij de toenmalige KNHRMS 
geweest. Mijn plaatsing daar is een van de mooiste plaatsingen geweest! 
 
Van daaruit een aantal sterke verhalen: 
Danny de Munck gered van de Bukdijk, was met zijn bootje op de rotsen gelopen! 
Bij Annie Schilder opgepast, ja ja echt waar!! 
Heertje Andre Hazes sr bekeurd voor rijden onder invloed! 
Gevoetbald met de prinsen van Oranje als men weer eens voor anker gingen bij de vuurtoren,  
het ‘Paard van Marken’. 
 

 
O ja, ook nog een lijk aangetroffen verpakt in 19 zakken, zonder hoofd, handen en voeten!! 
Als laatste ook nog een bekende uit de onderwereld gevonden met 9 schotwonden, dood! 
Nou verder nog wat reddingen mee mogen maken, conclusie het was best heftig op zijn tijd! 
Kan nog wel ff verder gaan, maar dan wordt het een stevig boek.  
Uiteindelijk een pracht tijd, toen pensioen en nu koken op de Bernisse!! 
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Zoutwaterverhalen 
 
Hout uitzoeken voor nieuw  te bouwen mijnenvegers,   Herman te Pas. 
 
In het jaar 1966 stond er een trip gepland, een zogenaamde zomerreis naar de  

Scandinavische landen en ik was geplaatst aan boord van de Hr. Ms. Beemster. 

Er waren toen al plannen om nieuwe mijnenvegers te gaan bouwen en uiteraard moest deze 

ook zo veel mogelijk niet-magnetisch zijn en er werd dus traditioneel gekozen voor hout.  

Het zal een zeer belangrijke factor geweest zijn dat er op houten boten altijd een bemanning 

van staal geplaatst was (roestvrij staal is niet magnetisch).  

Een paar weken voor dat wij uit Den Helder vertrokken kreeg ik een brief van het ministerie in 

Den Haag om eens in Noorwegen rond te kijken naar geschikt hout voor de te bouwen 

mijnenvegers. Natuurlijk zaten daar eisen bij waaraan het moest voldoen, bijvoorbeeld het 

moest blijven drijven en mocht niet magnetisch zijn. 

Aangekomen in Noorwegen ben ik op onderzoek uitgegaan om het geschikte hout te vinden en 

daar zaten soms best gevaarlijke momenten bij waarbij mijn zeebenen goed van pas kwamen. 

 

Omdat ik als machinist helemaal geen verstand van hout heb, heb ik Den Haag gevraagd om er 

een kaju naar toe te sturen. Het heeft nog vele jaren geduurd voordat men een keuze had 

gemaakt. Pas in 1983 werd er geen mijnenveger maar de eerste mijnenjager in dienst gesteld en 

dat was de Alkmaarklasse en deze was niet van hout, maar van plastic en dus ook niet 

magnetisch. Er was toen geen spijker meer aan boord te vinden. 

Het lijkt een sterk verhaal maar degene met de zeebenen op het vlot ben ik toch echt zelf en het 

was in Noorwegen.
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Ten anker, iets voor jou? 

Bent u geïnteresseerd in Marine, Koopvaardij, 

Zeesleepvaart, Visserij en/of Binnenvaart en meer ?,… 

neem dan eens een kijkje op http://www.tenanker.com  

In **ten Anker** wordt aandacht gegeven aan gein en 

ongein uit het heden en verleden, verhalen van lezers 

over hun belevenissen (ook sterke verhalen), 

ervaringen opgedaan in hun varensleventje, heel veel 

kopiewerk uit de historie over onze ROOTS, over 

datgene wat ons heeft gekneed tot diegene wie we zijn 

geworden.  

* Ten Anker * heeft gekoppeld het * Publicatiebord * , 

deze bied ruimte een zoekertje te plaatsen naar b.v. 

een uit het oog verloren vriend, of andere zaken waar u 

aandacht voor wil vragen. 

Vanuit de redactie wordt het publicatiebord gebruikt 

om aandacht te vragen voor nieuwe boeken, maar ook regionaal nieuws zodat ik die met u kan 

delen, aandacht voor maritiem erfgoed behoord tot de mogelijkheden, en vooral de 

ingezonden reacties van onze leden die ik met u wil delen, maar ook oproepen voor een reünie.  

Kortom… legio mogelijkheden mits deze passen in onze doelgroep.  

** ten Anker ** is een digitale uitgave met een gratis abonnement die ieder vrijdag in uw 

mailbox verschijnt en koppelend iedere dinsdag komt het ** publicatiebord **  

Bent u geïnteresseerd? vul dan even het aanvraag formulier in op 

https://www.tenanker.com/aanvraag-abonnement.html 

Alle eerdere uitgaven van **ten Anker** kunt u ook op de site vinden. 

Mag ik u ook verwelkomen?, met maritieme groet; 

Arie Krijgsman, tenanker@kpnmail.nl  06-25160899 

 

Werkzaamheden en toekomstplannen 

De werkzaamheden vinden constant plaats en zienderogen knapt het schip op wat schilderwerk 

betreft. Bijna alle wanden in het hele binnenschip zijn opnieuw geschilderd. De kombuis voorzien van 

nieuwe elektrische kookplaten en is er overgegaan tot aankoop van een mobiel pinapparaat. Cash geld 

is steeds minder in omloop dus bezoekers van onze rondleidingen kunnen nu hun donatie overmaken.        

In de MK zijn ze blij dat er diverse sponsoren meewerken aan een optimale conditie van de hoofd- en 

hulpwerktuigen. Er zijn pompen overhaalt, generatoren weer 100% gemaakt. Het scheepsvlak is door 

een vacuumwagen leeggepompt wat toch eens in de zoveel tijd moet gebeuren. Binnenkort worden de 

‘Davits’ weer aan boord geplaatst en krijgt het schip steeds meer zijn originele uiterlijk terug. 

Voor het volgend jaar zijn er al diverse evenementen waar het schip voor is uitgenodigd. Zodra die echt 

vastleggen zal de agenda vollopen met vaartochten naar havens in heel Nederland en mogelijk kunnen 

we tussendoor nog dagtochten maken met donateurs en ‘Vrienden van de Bernisse’. 

De Corona maatregelen zijn op moment van schrijven dermate versoepeld dat we met plezier bezoekers 

aan boord ontvangen en hen het leven en werken op een van de vroeger werkpaarden van de 

Koninklijke marine kunnen overbrengen.  Kijk voor openingstijden op www.msbernisse.nl 

             Navigatie: locatie AMS Bernisse, Industriehaven 126 Hellevoetsluis. 

http://www.tenanker.com/
https://www.tenanker.com/aanvraag-abonnement.html
mailto:tenanker@kpnmail.nl
http://www.msbernisse.nl/
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Waar hopen wij in 2022 naar toe te gaan? 

Sowieso naar evenementen waar we van vorige jaren goede herinneringen aan hebben, 

Zaltbommel, Terneuzen, Moerdijk, Scheveningen, Schiedam, Vlissingen, Maassluis, Antwerpen 

enz. en we staan natuurlijk open naar voor ons nog onbekende bestemmingen.  

Het schip en de bemanning zijn er klaar voor! 

 
Antwerpen 

 
Moerdijk 

 
Scheveningen 

 
Zaltbommel 

 
Schiedam 

 
Terneuzen 

 
Maassluis 

 
Klaar om te manoeuvreren 
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Donateur informatie 

Aanmelden als donateur kan via het formulier op de website: www.msbernisse.nl. 

Meer informatie over donateurschap op de website en via: 06 - 51205701  

Email:   donateursadm.bernisse@kpnmail.nl 

Facebook:  Vrienden van de AMS Bernisse 

Banknummer:  NL88 INGB 0007 9959 89  
BIC:   INGBNL2A 
T.n.v.:   STICHTING TOT BEHOUD VAN DE AMS MS BERNISSE 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AMS Bernisse is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. 
U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI fiscaal aftrekken. 

Wij zijn een culturele ANBI en kunt u 1,25 keer de gift  aftrekken in de belastingaangifte. 
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer de gift aftrekken in de aangifte. 
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

