NIEUWSBRIEF TERRA NOVA
januari 2017
De Terra Nova Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Terra Nova en wordt
jaarlijks aan alle sponsors, donateurs, Terra Nova werkgroepleden of anderszins in de
Terra Nova geïnteresseerden toegezonden.

Terugblik op 2016
Werkgroep Exploitatie Terra Nova
Onze medewerkers draaien inmiddels op routine. Voor
een flinke bijeenkomst of een feestje draaien zij hun
hand niet meer om. Het nadeel hiervan is dat
sommigen al zo vaak zijn ingezet bij activiteiten, dat de
‘rek’ er een beetje uitgaat. Daarom is de werkgroep
Exploitatie eigenlijk continue op zoek naar nieuwe
‘handjes’. Denkt u dat u iets kunt betekenen voor de
Terra Nova, neem dan contact op met Jan Lock
(telefoon 06 51 53 34 88). Hij kan precies toelichten
voor welke taken er mensen gezocht worden.

Ligplaats
Heel goed nieuws! Het voorstel ‘Realisatie
Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch’ is door de
gemeenteraad van Dordrecht aangenomen. Dit houdt
onder meer in dat er op het voormalige terrein van
scheepswerf de Biesbosch op termijn tien ligplaatsen
Vrijwilligers Erik en Yvonne leunen
even achterover
worden gecreëerd bestemd voor historische vaartuigen
vanaf 35 meter. Ook voor de Terra Nova is een
vergunning voor een vaste ligplaats aangevraagd. Voorlopig blijft het schip langszij de René
Siegfried liggen totdat er meer duidelijkheid over de indeling is.

Verbeteringen
De echt grote klussen zijn inmiddels zo goed als geklaard,
echter uitbreiding van de mastlier met twee extra trommels
staat nog op ons wensenlijstje. Omdat dit geen project is wat
door onze vrijwilligers kan worden uitgevoerd zijn we
hiervoor aan het sparen. De kleinere klussen worden uiteraard,
zoals u dit van ons gewend bent, tussendoor gedaan.
Afgelopen jaar werd de slechte bodem van de roeiboot
geklonken vernieuwd en een boekenkast aan bakboordzijde in
het ruim getimmerd. Het is de bedoeling hier een bibliotheek
te realiseren met scheepvaart gerelateerde boeken en uitgaven
over en door de LVBHB. Natuurlijk mag de terugkeer van de
originele koperen scheepsbel op de Terra Nova niet in het
rijtje verbeteringen ontbreken. Meer details hierover leest u
onder ‘Aanwinst’.
Vrijwilliger Alex aan het schilderen
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Nieuwjaarsborrel
Op 23 januari 2016 was er aan boord van de Terra Nova in Dordrecht voor LVBHB1 -leden
gelegenheid elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.
Tijdens deze nieuwjaarsborrel vertelde Joram Lehmann hoe de nieuwe mastkoker voor
het LVBHB-verenigingsschip tot stand is gekomen. Joram deed uitgebreid onderzoek in
het Maritiem Museum Rotterdam naar mastkokers aan boord van luxe motoren die in
dezelfde periode als de Terra Nova zijn gebouwd bij Boot in Leiderdorp. Aan de hand van
de uitkomsten van dit onderzoek is een nieuwe, geklonken (!) mastkoker gebouwd. In
onze nieuwsbrief van vorig jaar heeft u kunnen lezen dat de mastkoker inmiddels op de
Terra Nova is geplaatst.

Lezing Certificaat van Onderzoek
Op 6 februari werd er aan boord van de Terra Nova in Dordrecht een lezing verzorgd
over het CertiSicaat van Onderzoek. Dat dit onderwerp sterk leeft en veel vragen oproept
onder eigenaren van varende woonschepen boven de twintig meter, werd duidelijk toen
zich maar liefst zestig gegadigden aanmeldden.
Veel eigenaren zien erg op tegen de keuring die het certiSicaat met zich meebrengt. Rob
Klaassen, die de lezing verzorgde, gaf aan dat de keuring voor varend erfgoed dat in de
recreatieve sfeer wordt gebruikt, niet zo zwaar is omdat wordt uitgegaan van
‘klaarblijkelijk gevaar’. Enige coulance wordt toegepast… dus houd goede moed.
Eigenaren van CvO-plichtige schepen moeten het certiSicaat uiterlijk 30 december 2018
in bezit hebben. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag. De kans dat er
onvoldoende experts beschikbaar zijn om de keuringen uit te voeren is groot.

Aanwinst
Sinds dit voorjaar prijkt de
originele geelkoperen
scheepsbel van de Terra
Nova weer in de stuurhut. De
heer Levien Hooglander uit
Woudrichem, die in 1929
opdracht gaf tot de bouw van
het schip, hechtte zoveel
belang aan een zuiver
klinkende bel dat hij met
twee zilveren rijksdaalders
naar de klokkengieterij van
de Gebroeders Van Bergen in
Heiligerlee (Groningen) toog. Een hele onderneming
destijds. Door het mengen van een kleine
hoeveelheid zilver door de legering ontstaat een
mooier geluid. Dat er weer een stukje historie aan
de Terra Nova is toegevoegd is te danken aan de
familie Egas, de derde eigenaar van de Terra Nova,
die de genereuze schenking deed.
1

Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig www.lvbhb.nl
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LVBHB-ledenvergadering Rotterdam 12 maart
Ons schip lag voor de kant bij het Maritiem
Museum Rotterdam (MMR). LVBHB-leden en
publiek waren welkom voor een kopje kofSie en een
gezellig praatje. Sommigen wilden gewoon even
rustig zitten, anderen bekeken de veranderingen
aan het interieur. De Terra Nova fungeerde als
verlengstuk van de ledenvergadering, die in
verband met de opkomst werd gehouden in de Van
Ommerenzaal van het MMR .

Week van Ons Water 5 t/m 7 mei
Het werk aan het water is nooit af. Dagelijks wordt
er met man en macht gewerkt om ons land
waterveilig te houden en ook de zorg voor
voldoende en schoon drinkwater blijft altijd
doorgaan. Daarom organiseren de waterpartners
(o.a. Rijkswaterstaat, Waterschappen, Provincies en
Waterbedrijven) tijdens de Week van Ons Water in
heel Nederland tal van leuke en leerzame
Terra Nova in Rotterdam
evenementen voor jong en oud. De Drechtsteden
haakten aan bij dit initiatief. In samenwerking met
Vereniging De Binnenvaart waren zowel de René Siegfried, verenigingsonderkomen van
De Binnenvaart, als de Terra Nova door het publiek te bezichtigen.

Dordt in Stoom 27 mei
Het tweejaarlijks evenement Dordt in Stoom zet de hele binnenstad van Dordrecht op
zijn kop. Ieder uur rijdt er een stoomtrein, stoomwalsen komen brullend tot leven en
overal zijn shantykoren te horen. De grootste publiekstrekker is sinds jaar en dag de
vlootschouw, het spectaculaire openingsnummer van Dordt in Stoom. Nu de Terra Nova
haar ligplaats in Dordrecht heeft mag zij natuurlijk niet ontbreken. Naar schatting
honderd schepen deden mee met dit maritieme spektakel. Uiteraard waren er veel
sleepboten, waaronder de stoomslepers Pieter Boele en Jan de Stercke, maar ook
moderne container- en kraanschepen waren van de partij. Tijdens evenementen rondom
varend erfgoed is de Terra Nova met haar vijftig meter vaak het grootste schip. Volgens
schipper Jan Lock was zij hier een goede middenmoter.

Juni 2016
Medio 2016 heeft de Terra Nova de overstap gemaakt van diesel naar GTL. Hoewel GTL
ruim drie dubbeltjes per liter duurder is dan de oude brandstof is toch gekozen voor
deze moderne brandstof. Eén van de redenen is om aan te tonen dat het mogelijk is oude
motoren aan te passen op een manier die het milieu spaart. Vóór de ombouw is een
emissiemeting op diesel gedaan en in april 2017 wordt opnieuw gemeten. Hierdoor zal
de milieuwinst inzichtelijk worden gemaakt.
Jan Lock: ‘Ik sta voor honderd procent achter de overstap maar zal de zomer van 2016
nog lang heugen. Kort voor de ombouw had ik nog ruim 350 liter diesel op voorraad.
Zonde om weg te doen en bovendien goed bruikbaar voor de motor van de kopschroef.
Ik heb bij 30 graden Celsius met 20-liter-jerrycans zo’n achttien keer de vijftig meter
tussen machinekamer en kopschroef gelopen. Het heen en weer kreeg ik er van.’
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Terra Nova zomerreis Rijn-Moezel-Saar 13 juni t/m 7 juli
Blijkbaar werpt de enthousiaste mond-tot-mond reclame haar vruchten af, want 2016
was de best bezette reis in de geschiedenis van de Terra Nova als passagiersschip. Helaas
was de eerste week wat miezerig, waardoor het dus vaak een volle bak was in de
stuurhut. De daarop volgende drie weken
bleef het schitterend weer en had de
schipper het stuurhuis weer voor zich
alleen. Op de Rijn en de Moezel stond veel
tegenstroom door het hoge rivierpeil. Dit
brengt veel hogere brandstoSkosten met
zich mee. Meten is weten: in 2012 werd tot
bestemming Saarburg maar liefst 1100 liter
brandstof minder verbruikt dan dit jaar. De
Terra Nova is voor het eerst helemaal tot
Saarbrücken gevaren en kreeg daar een
mooie ligplaats op slechts 250 meter van
Volle bak in de stuurhut met slecht weer
het centrum. Op de terugreis werd het
evenement Rhein in Flammen in Rüdesheim-Bingen ‘meegepakt’. Tijdens dit
indrukwekkende vuurwerkspektakel varen feestelijk verlichte passagiersboten op de
Rijn. De volgende dag meerde de Terra Nova aan de Lorelei af en zijn verschillende
gasten naar boven geklommen. Het uitzicht was fenomenaal.

Erfgoedmanifestatie Vreeswijk vol Vaart 29 t/m 31 juli
Tijdens deze Erfgoedmanifestatie (v/h reünie) van de LVBHB mocht het
verenigingsschip natuurlijk niet ontbreken. De Terra Nova deed dienst als Bed &
Breakfast en zoete inval. Ook dit jaar was er weer een goed bezocht Terras Nova.

In Vreeswijk

Op zaterdag ontstond spontaan het idee om het schip in de Oude Sluis te manoeuvreren,
zodat publiek aan boord naar het op een ponton gegeven concert kon luisteren. Jan Lock:
‘Leuk idee, hoor. Maar het was wat passen en meten omdat er aan beide kanten
driedubbeldik schepen lagen afgemeerd en het water daar niet erg breed is. Ik denk dat
er heel wat schippers zijn geweest die de billen even samenknepen.’
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Yzeilen 2 t/m 4 september
De Terra Nova is al heel vaak hét honk voor de deelnemers van het Yzeilen geweest. Het
nieuwe element was een lezing. Epifanes Yacht Coatings beet de spits af. De
vertegenwoordiger van Epifanes was wel te spreken over de staat van onderhoud van
onze schepen. Letterlijk: ‘Ik kwam hier aan en ik zag een schip met een heleboel
kleurtjes. Heel goed, de meeste zijn van Epifanes.’

100 jaar Wilhelminakanaal 10 t/m 15 september
Regio Zuid liet de 100ste verjaardag van het Wilhelminakanaal niet ongemerkt voorbij
gaan. In samenwerking met Heemkundekring ’t Hof van Liessent werd een geweldig
evenement georganiseerd. Maar liefst 22 historische schepen vonden een gigantisch
mooie ligplaats bij Sluis 5 in Lieshout, waaronder de Terra Nova. In haar ruim was een
tentoonstelling ingericht over het leven op en aan het Brabantse water. Kee Vermeer
vermaakte hopen kinderen met bootjesvouwen, echtgenoot Bart demonstreerde het
oude ambacht klinken, Han Visser en de schipper van de Houthandel II gaven een laadlos demonstratie van stukgoed en de Door Gunst Verkregen deed hetzelfde met zand.
Voor de kinderen was er een apart lesprogramma vanuit de scholen samengesteld. Maar
liefst 350 deelnemertjes werden met opdrachten langs de schepen geleid.

De Pieternel wordt gejaagd langs het WiIhelminakanaal

Jan Lock: ‘Heel vermakelijk was Willem van der Veeken, die dichtbij mij lag. Willem
demonstreerde hoe er vroeger met de hand zeilen werden genaaid en stelde bij iedere
groep de zelfde introductievraag, namelijk “Wie heeft thuis nog een naaimachine?” In
koor klonk het dan “Mijn moeder niet maar oma heeft er wel eentje staan.” Bij de tiende
groep zong ik het deuntje mee. Voor veel kinderen was dit evenement de eerste
kennismaking met de schipperswereld. Allemaal mochten ze de luxe roef van de Terra
Nova bewonderen. Om geen verkeerd beeld van het schippersleven van begin twintigste
eeuw te geven, werden ze daarna naar de veel soberder uitgevoerde woonruimte van de
steilsteven Papillon geleid.’
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Terra Nova dag (v/h Donateursdag) 22 oktober
‘Een gevarieerd en interessant
programma samenstellen blijft een
uitdaging nu er niet met meer dan twaalf
gasten mag worden gevaren’ aldus Jan
Lock. ‘Dit jaar waren we in de ochtend te
gast bij Verkeerspost Dordrecht van
Rijkswaterstaat. Er was een Silm gevolgd
door uitleg over de taken en
werkzaamheden van RWS en we
mochten in de post mee kijken. Een
doorslaand succes. ’s Middags
verdeelden we de deelnemers in twee
groepen.
Ik ging varen met de eerste
Buffet tijdens de Terra Nova dag
groep, de anderen bezochten het
verenigingsschip van Vereniging De Binnenvaart, de René Siegfried. Later wisselden de
groepen, maar eerlijk gezegd ging een fors deel van de dames liever naar de kringloop
winkel dan naar de buurman.
De catering was o.a. in de vertrouwde en smakelijke handen van Trijnie die voor
huisgemaakte taart zorgde en Piet die de Duitse braatworst en rösti voor zijn rekening
nam. De dag werd afgesloten met een bescheiden BBQ in het scheepsruim. Geen betere
afzuigkap dan een paar open luiken.’

EOC-Traditionele Schepenbeurs Den Helder 11 t/m 13 november
De Klassieke Schepenbeurs Enkhuizen mag dan zijn omgezet in de EOC-Traditionele
Schepenbeurs in Den Helder… de Terra Nova is er weer bij. De opkomst van de aan boord
georganiseerde LVBHB-werkgroependag was helaas gering. Enerzijds door de aankomst
van Sinterklaas, anderzijds misschien door de ligging van Den Helder of de afwachtende
houding van standhouders en bezoekers bij dit nieuwe initiatief. De samenkomst op de
Terra Nova was in ieder geval ‘klein maar
Sijn’. Bijna alle genodigden zijn actieve
vrijwilligers van de vereniging, de
werkgroependag heeft dan ook het
karakter van een reünie. Na de kofSie gaf
iedere werkgroep een korte presentatie
over de activiteiten van het afgelopen
jaar. Na de lunch met broodjes zuurkool
met worst togen sommigen direct naar de
beurs, anderen bleven aan boord voor de
lezing van Bouke Veldman.
Deze reis had de Terra Nova zeker niet te
klagen over het aantal meevarende
gasten én bed & breakfastgasten die één
Ook in Den Helder werd de loopplank weer
uitgelegd om bekenden en geïnteresseerden aan
of meerdere nachten bleven.
boord te ontvangen
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Reünie oud mariniers, Rotterdam
Alweer 25 jaar geleden kwam een groep mariniers op in de Van Ghentkazerne. Medio
november hadden 18 van hen een gezellig weekend waarbij ze onder andere ‘hun’
kazerne en het Mariniersmuseum aan de Wijnhaven bezochten.
’s Avonds vermaakten zij zich aan boord van de Terra Nova daarbij naar hartelust sterke
verhalen ophalend aan hun diensttijd.
Jan Lock: ‘Ik heb die avond in ieder geval geleerd dat je NOOIT ex-mariniers mag zeggen.
Marinier ben je namelijk voor je hele leven. Het was een gezellige avond, echt mannen
onder elkaar.’

Een heel speciaal feestje op 17 december
Eén feestje aan boord vonden wij zo bijzonder dat we er speciale aandacht in deze
nieuwsbrief aan besteden. Op 17 december vierde Jopie Drost haar 81ste verjaardag aan
boord van de Terra Nova. Mevrouw Drost is de kleindochter van Levien Hooglander die
in 1929 opdracht gaf de luxe motor te bouwen. Inderdaad, diezelfde Hooglander die met
twee zilveren rijksdaalders naar de klokkengieterij in Heiligerlee reisde. Het feestje
kreeg voor Jan en een aantal nazaten van de familie Drost een extra dimensie toen bleek
dat verschillende mensen elkaar al kenden uit de tijd dat Jan en Emmi’s kinderen op het
schippersinternaat in Dordrecht zaten. In die zelfde periode waren daar de kinderen van
Jopie ook op school.

Vooruitblik op 2017
Evenementen, feestjes en reizen
Vóór het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft de eerste activiteit al plaatsgevonden,
namelijk de nieuwjaarsreceptie op 28 januari. Aansluitend hield Jaap Boersema zijn
lezing ‘Varen blijft noodzakelijk’ over het roerige jaar 1975 waarbij alle belangrijke
vaarwegen werden geblokkeerd door binnenvaartschepen als protest tegen mogelijke
afschafSing van de Wet op de Evenredige Vrachtverdeling.
Op 1 en 2 februari is het de bedoeling dat we in Zaltbommel studenten aan boord
krijgen voor een projectje in opdracht van de Provincie Brabant.
Ook zijn we alweer geboekt voor de jaarlijkse
Tjalkendag die de Noorderschippers dit jaar in Sneek
organiseren. LieShebbers van een mooie
voorjaarstocht kunnen meevaren van Dordrecht naar
Sneek of andersom. Zie voor meer informatie onze
website www.terranova1929.nl.
De Terra Nova is dit jaar weer van de partij op het
maritieme festival Oostende voor Anker (foto links)
dat van 25 tot en met 28 mei plaatsvindt. Het belooft
een mooie reis te worden via de Zeeuwse wateren,
Antwerpen en Brugge. De voorlopige vertrekdatum is
22 mei. Wilt u meevaren en het evenement in
Oostende een keer meemaken? U bent van harte
welkom aan boord van de Terra Nova. Zie onze
website voor meer details.
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Tijdens de Internationale Hanzedagen ligt de Terra Nova in Kampen van 15 t/m 18 juni
en stelt haar ruim beschikbaar voor tentoonstellingen. Ook hier geldt weer: meevaren is
mogelijk van Dordrecht naar Kampen. Meer details vindt u op onze website.
Erfgoedmanifestatie Hassailt 27 t/m 30 juli, met aansluitend zomerreis
Natuurlijk is de Terra Nova aanwezig op hét belangrijkste LVBHB-evenement van het
jaar, in 2017 te houden in Hasselt. Meevaren is mogelijk. Bij voldoende belangstelling
vaart de Terra Nova door naar Duitsland om deel te nemen aan Schippersklottje, het
treffen van Traditions-Schiffe in Leer. Hou voor informatie en vertrekdagen onze website
in de gaten.
Yzeilen Amsterdam 2 september
Deze vriendschappelijke zeilwedstrijd met historische schepen wordt jaarlijks
georganiseerd door Vereniging Museumhaven Amsterdam. De Terra Nova fungeert weer
als clubhuis voor de deelnemers en vertegenwoordigt de LVBHB.

Donateursdag
Natuurlijk willen we ook in 2017 weer een leuke dag voor onze donateurs organiseren.
Uiteraard brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte. Omdat we niet mogen varen met
meer dan twaalf gasten zoeken we een leuk uitstapje aan de wal waarbij de Terra Nova
als uitvalbasis fungeert. Heeft u een leuk idee, bijvoorbeeld bij u in de buurt, en kan het
schip er komen dan is uw suggestie van harte welkom.
Wanneer uw plan daadwerkelijk wordt overgenomen neemt u gratis deel aan deze dag.

Donateursbijdrage
Ook voor het jaar 2017 hoeven wij de bijdrage niet te verhogen. De minimum bijdrage is
€ 20,-. Een hogere bijdrage is natuurlijk van harte welkom.
Uw donatie kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL69 INGB 0677 1757 60 t.n.v.
stichting Terra Nova, Roelofarendsveen.

De ligplaats in Dordt naast de René Siegfried van Vereniging De Binnenvaart
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Dank
We sluiten deze nieuwsbrief af met onze oprechte dank aan iedereen die het in 2016
weer mogelijk heeft gemaakt de Terra Nova in de vaart te houden.
- De werkgroep Terra Nova.
- De werkgroep Exploitatie Terra Nova.
- Firma Van der Zouwen voor de sponsoring van ijzerwaren en lasgereedschap.
- Mark Snoek voor zijn bemiddeling voor het verkrijgen van 80 liter smeerolie van
de Sirma Vidol en de sponsoring van de emissiemeting voor het gebruik van de
GTL.
- Firma Meis die de keuring van de brandblussers verzorgd en gesponsord heeft.
- Suzanna Markusse voor haar assistentie bij het maken van deze nieuwsbrief.
- Alle barvrijwilligers.
- De schippers.
En natuurlijk iedereen die aan de Terra Nova denkt als er iets wordt georganiseerd. We
hopen dat we in het nieuwe jaar weer een beroep op u allemaal mogen doen.
Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2017 van
het bestuur van de Stichting Terra Nova, de werkgroep Terra Nova en de werkgroep
Exploitatie Terra Nova. Tot ziens aan boord of op het water.
Namens de Stichting
Jan Lock
telefoon 06 51 53 34 88
Met dank aan fotografen Trudy Boom, Bas Geerts, Ger Herrebrugh, Jan Lock, Ab Mooij en George Snijder

pagina 9 van 9

