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Bergingsvaartuig 

“BRUINVISCH” 

ruim 80 jaar historie 

Nieuwsbrief 1e halfjaar 2021 

    BRUINVISCH anno 1937        BRUINVISCH anno heden 
 
De “BRUINVISCH”, het laatste overgebleven bergingsvaartuig van het type “Blazer” uit 1937, wordt in de 
Sleepboothaven Maassluis gerestaureerd naar het beeld van 1957. Deze en de volgende generaties kunnen zien en 
beleven hoe het leven en werk van de bergers van weleer zich afspeelde aan boord van hun vaartuigen. 
 

Inleiding 
 
De activiteiten van de ”BRUINVISCH” gedurende het eerste halfjaar bestonden alleen uit het 
plegen van onderhoud aan het schip. Ook hier speelden de Corona-maatregelen een grote rol, 
zodat slechts met een beperkt aantal vrijwilligers per keer het onderhoud uitgevoerd kon worden. 
Evenementen werden ook in dit voorjaar afgelast en vaartochten konden nog niet doorgaan.  
 
Dit was wederom voor velen een teleurstelling, maar het betekende ook dat er geen inkomsten 
waren, terwijl de vaste lasten, zoals verzekeringen en onderhoudskosten wel doorlopen.  
Derhalve zijn de bijdragen van sponsoren en donateurs zeker voor dit jaar erg belangrijk en ook 
een extra bijdrage is daarom zeer welkom. Als sponsor en donateur houden wij u regelmatig op de 
hoogte van de activiteiten en het wel en wee van de ‘BRUINVISCH”. Van velen hebben wij reeds 
het emailadres. U kunt dit doorgeven via info@bruinvisch.nl. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL65 RABO 0126.2228.51 t.n.v. Stichting “BRUINVISCH”, 
Maassluis. 
 
Alhoewel het herstel zich op dit moment aandient, blijven er toch nog beperkende maatregelen en 
evenementen worden niet of gedeeltelijk opgestart. Hopelijk kunnen we u toch in de komende 
zomermaanden nog wat vaarreisjes aanbieden. 
 
Bob Winkel 
Voorzitter  
        
Het 1ste halfjaar 2021 
 
Zoals hierboven geschreven zijn er geen vaarwerkzaamheden 
uitgevoerd en werden er alleen onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. 
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De stuurhut was 
hoognodig aan 
onderhoud toe en 
werd daarom 
grondig 
aangepakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              
De ankervisrol, 
ankerlier en 
schoorsteen 
worden ook 
onderhanden 
genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwen van de voorbolders. 

 
Na vele jaren hun taak te hebben verricht, zijn de SB eb BB bolders op het 
voorschip ingesleten en is de beplating erg slecht. 
We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de door Wim van Baalen 
aangegeven mogelijkheid de Stichting NBB te benaderen voor een 
donatie. 
Vanwege hun 75-jarig bestaan was de Stichting NBB bereid om na het 
indienen van een plan met de daarbij behorende offerte voor de uit te 
voeren werkzaamheden, ons een donatie toe te kennen. Ons verzoek 
werd gehonoreerd, waar wij de Stichting NBB uiteraard erg dankbaar voor 
zijn. 
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De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Belangstellenden worden 
hierbij, wel met inachtneming van de COVID-regels, uitgenodigd om 
op een zaterdag de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden aan 
boord van de ”BRUINVISCH” eens te komen kijken. De “BRUINVISCH” 
ligt afgemeerd op haar gebruikelijke ligplaats aan de Haringkade in 
Maassluis. 
 
 
 

 
 
 
 
Koninklijke Onderscheiding 

De burgemeester van Maassluis Edo Haan heeft aan onze secretaris Adri Lokker een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt. Adri is voor 
zijn vele verdiensten onderscheiden 
als lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

 

 

 

 

 

 

Bente Lokker, kleindochter van Adri, 
heeft de onderscheiding op mogen 
spelden. 
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Adri was voor een vergadering naar de “BRUINVISCH” gelokt en is door de overige bestuursleden 
benedendeks aan de praat gehouden totdat de burgemeester op de kade was gearriveerd.  

Familie en bemanning hadden zich eveneens op de kade verzameld. De verrassing was groot voor 
Adri toen hij plots de burgemeester met ambtsketen en de overig personen op de kade zag staan. 
Het was duidelijk dat Adri hier niet op had gerekend. 

De onderscheiding is aangevraagd door het bestuur en de bemanning van de “BRUINVISCH” voor 
de verdiensten van Adri voor de stichting tot behoud van het bergingsvaartuig “BRUINVISCH”. 

Maar Adri zet zich hiernaast ook nog voor veel andere zaken in. De aanvraag is dan ook door 
negen andere organisaties ondersteund. 

Uit de oude doos 
Op de 11e juli 1960 strandde de kustvaarder “PAX” van 200 BRT tijdens stormweer bij 
Westkapelle. Het schip kreeg in de Wielingen ter hoogte van Zeebrugge  
machineschade. Het anker werd uitgegooid, maar de ankerketting brak en het schip dreef richting 
zandbanken.  
De “BRUINVISCH”, de sleepboot “BURGEMEESTER VAN DAMME” en de reddingboot uit Breskens 
verlieten hun station om hulp te bieden.  
Toen zij in de Wielingen aankwamen was er echter geen spoor van de “PAX” te bekennen. Naar 
later bleek, was de kuster over de banken heengeslagen en dreef richting Deurloo. Daarom werd 
besloten om naar het Oostgat te varen. Inmiddels had de loodsboot “ANTARES” een gedeelte van 
de bemanning van de “PAX” afgehaald. Toen de “BRUINVISCH” en de “BURGEMEESTER VAN 
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DAMME” terplaatse kwamen, was het nog enige uren voor hoogwater en werden onmiddellijk 
vanaf de “BRUINVISCH” pogingen ondernomen om  een sleepverbinding te maken d.m.v. het 
overbrengen van boeien met een drijfleiding. De drijfleiding raakte echter onklaar in de zich aldaar 
bevindende oude verdedigingswerken. De tweede poging met de vlet was wel succesvol. Men 
slaakte een zucht van verlichting toen de verbinding tot stand was gekomen en de mannen in een 
steigerende vlet werden teruggehaald naar de “BRUINVISCH”. 
Er moest een hele lengte sleepdraad naar de “PAX” toe worden getrokken, want de sleepboot 
moest er zo’n 500 meter vandaan blijven.  
Helaas brak de verbinding en met de inmiddels hoge waterstand werd de “PAX” op het strand 
gezet op niet meer dan 25 meter van de badhokjes. 
De eerste hoogwatergetijden werd nog getracht het schip vlot te trekken, maar het kwam niet 
verder dan een koersverandering van ongeveer 20 graden.  
Bovendien waren de getijden afnemend en werd er besloten om ankers uit te brengen.  

Er was geen gebrek aan belangstelling van dagjesmensen en badgasten. 
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Voor het graven van kuilen rondom het schip werd een dragline gecharterd. 

 
Al spuitend, gravend en op de ankers hieuwend kwam de “PAX” weer in de richting van haar 
element.  
Het harde werken werd in de ochtend van 3 augustus met succes bekroond en werd de kuster na 
het vlotkomen door de “LEON LETZER” naar Vlissingen gebracht. 
 
Later zou Smit Tak nog eens hulp moeten verlenen aan dit schip dat toen onder de naam LUCTOR 
op de Maasvlakte strandde. 

 

 
 
 
 
Secretariaat:      Marjorystraat 11, 3151 JK Hoek van Holland  
Bankrekening:   NL65 RABO 0126.2228.51 
E-mail:                info@bruinvisch.nl 
Internet:            www.bruinvisch.nl 
Facebook:         Varend erfgoed Bergingsvaartuig Bruinvisch    
Twitter:             @Bruinvisch37          

http://www.bruinvisch.nl/

