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26 en 27 november 2011
Een vriendenploeg uit Alphen aan de Rijn had de Suzanna geboekt inclusief een hotel, 
eten en drinken op Schiermonnikoog. 
Na eerst  koffie met appelgebak te hebben genuttigd bij Schierzicht vertrokken we  om 
11.30 uur richting het booreiland boven Ameland, aangekomen in het westgat werd 
door een van de opvarenden eerst nog even de vissen gevoerd. In het westgat stonden 
golven oplopend van 2 tot 4 meter, schipper Bert de Boer vond veiligheid voor alles en 
besloot niet helemaal tot het booreiland toe te varen omdat het schip tussen de brekers 
daar moeilijk te keren is en we wel met zijn allen wilden arriveren op Schiermonnikoog. 
Om 14.30 uur aangekomen op Schiermonnikoog waar Cor de buschauffeur onze gasten 
op een korte rondrit op Schier heeft getracteerd. Weer een super service. De bemanning 
is met de Suzanna naar Lauwersoog teruggevaren. Bemanning: Bert de boer,Henk de 
Vries en Rudy Westra.
Zondagmorgen vertrok de 
Suzanna weer naar 
Schiermonnikoog om de ploeg 
weer op te halen, bij windkracht 8 
met uit-schieters ploegde de 
Suzanna met gemak door de hoge golven meer onder dan boven water. Het is mooi om 
te zien dat een reddingboot van meer dan 40 jaar oud, nog met gemak mee kan doen 
op zee. Volgens ons is dit type  gewoon de beste boot die ooit gemaakt is. Aangekomen 
op Schiermonnikoog stonden de heren al te wachten, na een heftig nachtje Schier. 
Enigszins beneveld en gehavend stapten de heren aan boord, eerst voorzien van een 
zwemvest. Terug op Lauwersoog en zonder de vissen te voeren stapte iedereen 
tevreden van boord.  De Suzanna wordt klaar gemaakt om te oefenen met de KNRM 
voor de wintermaanden.
 

http://WWW.REDDINGBOTEN.COM
http://WWW.REDDINGBOTEN.COM


20 oktober 2011
Tocht naar Schiermonnikoog.  Rond de klok van 10.30 uur 
vertrokken met een  gemeenteambtenaren van Urk richting het 
Westgat. Er stond teveel wind om helemaal naar buiten te gaan, 
dikke schuimkoppen en een golfhoogte van 2,60 meter volgens 
de kustwacht, maakten dat we omgekeerd zijn en de gasten om 
12.15 uur afgezet hebben op Schier. Om 16.00 uur zijn de 
gasten weer aan boord gegaan en zijn ze terug gebracht naar 
Lauwersoog waar we om ca 17.15 uur weer zijn afgemeerd.        
Schipper Niels Mulder en opstapper Jos van Oosten.

Donderdag 15 september, een grootscheepse oefening op het Lauwersmeer met de 
KNRM (station Lauwersoog), de brandweer van de gemeente Marne en de Suzanna. Er 
ontstond een enorme rookontwikkeling in 1 van de machinekamers van de Suzanna. Het 
schip liep vast op een ondiepte nabij de haven. Na de alarmmelding arriveerden de 
brandweerboot uit Zoutkamp en de reddingboot Palace Noordwijk. De Palace Noordwijk 
kwam net op tijd om een emanningslid aan boord te nemen die overboord was 
gesprongen. In de bemanningsruimte van de Suzanna verbleef nog 1 persoon. Het was 
voor de brandweermannnen met dikke pakken, maskers en persluchtflessen wel even 
duwen en trekken door de kleine openingen van de waterdichte deuren om in het 
verblijf te komen. Tijdens de reddingsactie werd de Suzanna door  de Palace Noordwijk 
en de brandweerboot naar de haven gesleept. Daarna nog een oefening met 
drenkelingen op het Lauwersmeer. Gelukkig is alles goed verlopen en is iedereen gered 
die gered moest worden.

Maandag 29 augustus  een tocht verzorgd met een buurtvereniging uit Dokkum.
Wij vertrokken omstreeks 18.45 uur richting het oostelijke wad om daar zeehonden te 
zoeken, met succes vonden wij op een zandplaat 16 stuks die lekker lagen te rusten. We 
hebben de motoren van de Suzanna en Louwes stop gezet en onze gasten waren 
muisstil, daardoor bleven de zeehonden mooi op de plaat liggen. Op de terugreis zijn de 
mensen overgestapt op de Suzanna en zijn weer richting Lauwersoog gevaren alwaar zij 
om ongeveer 20.45 uur weer van boord zijn gestapt. De groep was zeer tevreden over 
hetgeen wat hun geboden werd. Aan boord van de Suzanna: schipper Jos van Oosten en 
de opstappers Henk de Vries en Henk de Graaf en op de Louwes: Rudy Westra en Ulbe 
Bergsma . 

Op zondag 21 augustus  tijdens de braderie op Lauwersoog  met de Suzanna en de 
Louwes rondvaarten verzorgd, vanaf de passantenhaven naar het oostelijke Wad en 
terug via de visserijhaven. Aan boord van de Suzanna, Niels en Regina en op de Louwes 
Bokke Jan Boersma en Ulbe Bergsma. Diverse tochten gedaan en dat was wel geslaagd.



4 Open reddingbootavonden in juli en augustus.

De eerste van de vier open avonden bij het KNRM station te Lauwersoog was op 25 juli.
Deze avond was ondanks het slechte weer goed bezocht ca. 60 personen kwamen langs 
voor uitleg over het werk van een reddingbootbemanning en natuurlijk voor een 
vaartochtje met de Annie Jacoba, ook aanwezig was de Ir.SL.Louwes waar ook tochtjes 
mee werden gedaan. Ondanks het slechte weer kregen we veel lof van het publiek dat 
aanwezig was, de mensen hadden genoten vertelden ze na afloop. Deze bezoekers zijn 
met vakantie in de omgeving van en op Lauwersoog, er waren mensen uit Brabant, 
Zeeland maar ook uit het Duitse Rurhgebied, de bemanning van de Louwes bestond uit
Rudy Westra, Tjeerd Westra, Gerrit Tigchelaar en Ulbe Bergsma.

Op 1 augustus de tweede avond gehouden, toen wij als bemanning van de Louwes om 
18.15 uur aan kwamen rijden stond er al een rij mensen te wachten op een rondvaart, 
dat was effe schrikken, de Annie was al aan het varen. Wij Willem Zijlstra, Tjeerd Westra 
en ik Ulbe zijn ook gelijk gaan varen en ook de Suzanna is direkt vertrokken met de 
eerste tocht. De bemanning op de Suzanna voor deze avond Niels Mulder, Jos van 
Oosten en Gerrit Tigchelaar, ook zijn enkele mensen van de KNRM als bemanning 
meegevaren op de beide oude boten. 
 
Op maandag 8 augustus wederom een open avond op Lauwersoog, ondanks het slechte 
weer was er weer een grote opkomst ongeveer 400 bezoekers die regen en wind 
trotseerden om een tochtje te maken en of voorlichting te krijgen over het gebeuren van 
de KNRM. Deze avond werd er weer met 3 boten gevaren. Bemanning op de Louwes: 
Henk de Graaf, Henk de Vries, Rudy en zijn zoon Tjeerd Westra en op de Suzanna:  Niels 
Mulder, Regina van Raalte, Jos van Oosten en Gerrit Tigchelaar. Het doel van deze 
avonden zijn  om donateurs te werven maar ook mensen te interesseren voor het 
reddingswerk om als bemanning te varen. Moe, nat en voldaan gingen wij huiswaarts.

Maandag 15 augustus was de laatste open avond van het KNRM station Lauwersoog. Het 
was weer behoorlijk druk mede dank zij het mooie weer. Met vier boten  hebben we de 
rondvaarten verzorgt nl: de Annie Jacoba, de Koning Willem 1, de Suzanna en de 
Louwes, de collega’s van Schiermonnikoog hebben aangeboden om te helpen met de 
rondvaarten en dat werd dan ook zeer op prijs gesteld. Rond 21.30 uur was het gebeurd 
met de pret. We hebben op de vier avonden rond de 1200 mensen aan boord gehad en 
dat was boven verwachting. Niels en Regina, die elke maandagavond uit Hoorn naar 
Lauwersoog kwamen en hun Suzanna beschikbaar stelden, Rudy Westra voor het 
beschikbaar stellen van de IR.SL.Louwes en alle vrijwilligers heel veel dank daarvoor 
namens de KNRM.



Dag van de garnaal 9 juli 2011 
Normaal gesproken goed voor 30.000 bezoekers, maar dit jaar de helft vanwege het erg 

slechte weer s’morgens, de 
middag maakte veel goed, 15.000 
mensen konden genieten van 
verse garnalen, mosselen, 
gebakken schol en paling een 
grote braderie, met shantykoren 
festival. Voor de rondvaarten 
lagen er o.a. klaar de 
reddingboten: Louwes, de 

Suzanna en de Luden gezamenlijk met een 5tal reddingboten werden er honderden 
mensen rond gevaren, helaas maakte de politie een eind aan de pret met de mededeling 
dat er maar 12 personen per keer mee mogen varen. Dat het voor betalende gasten 
telde wisten we wel, maar in deze situatie niet, op vlaggetjes dagen, sail amsterdam, 
visserijdagen reddingbootdagen enz. wordt er altijd met meerdere mensen gevaren, 
vanaf heden niet meer, het mag gewoon niet. Afgelopen week hebben schipper Bert de 
Boer en de waterpolitie dit uitgezocht en zijn tot deze conclusie gekomen, het is nu 
tenminste duidelijk. Wel jammer dat voor vele evenementen nu een einde komt. Deze 
actie tijdens de gay parade in Amsterdam kan nog voor veel trammelant zorgen. Al met 
al een redelijk bedrag binnen gehaald en allemaal blije mensen en daar doen we het 
voor.  Rudy

2 t/m 4-7-2011
Door de Stichting Promotie Hasselt waren de Suzanna en 
de Louwes op zaterdag uitgenodigd om kleine tochtjes te 
varen met publiek op het Zwartewater. Er was veel animo, 
de beide boten waren volgeboekt. Aan boord: Niels, 
Regina, Bert, Gerrit en Johan. De innerlijke mens werd 
verzorgd door eetcafe de Zon en restaurant de Herderin. 
Zondag moest de Suzanna weer richting Lauwersoog. 
Geen opstappers aanwezig, dus is Niels in z’n uppie naar 
Harlingen gevaren.

De volgende dag vertrokken uit Harlingen met aan boord Niels, Regina, Jos en Riny. Er 
stond nog lekker veel deining op zee. Het is een mooie tocht buiten de eilanden om. Nog 
zeehonden gespot op de Engelsmanplaat.

De Louwes is opgehaald door Miel en Hennie, zij zijn binnendoor gevaren naar 
Lauwersoog en hebben onderweg gebivakeerd op de Louwes.



24-6-2011
Elk jaar gaan wij met een aantal collega’s van de provincie Fryslân een dagje weg om de 
goede samenwerking tussen de gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân af te 
ronden met een gezellig uitje. 
Dit jaar was de locatie het Waddeneiland Schiermonnikoog.  Maar in plaats gebruik te 
maken van de veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog viel mijn oog op de 
website van de reddingsboot Suzanne. Deze boot ligt op Lauwersoog en wordt gebruikt 
voor dagtochten op het wad. Om 9.30 uur vertrokken we met de Suzanne van 
Lauwersoog om niet direct naar Schiermonnikoog te varen maar eerst de Noordzee op. 
De weersvoorspellingen voor deze vrijdag waren slecht maar gelukkig was het droog en 
ook de zon scheen van tijd tot tijd. Wel stond er een stevige wind. Op de Noordzee 
aangekomen bleek er nog een flinke deining te staan waardoor we de elementen 
moesten trotseren. Een aantal collega’s werden nat omdat ze een aantal flinke golven, 
die uiteenspatten op de boeg van het schip, niet zagen aankomen (zie foto's). De 
Suzanne is pas goed in zijn element bij deze weersomstandigheden. Op de terugreis 
richting Schiermonnikoog zijn we nog lang de Engelsmanplaat gevaren waar enkele 
zeehonden lekker in de zon lagen. Een echt prachtig gebied de Waddenzee. Na de 
voortreffelijk lunch kwamen we aan op Schiermonnikoog waar we onze reis vervolgden. 
We willen Niels (schipper) en Regina bedanken voor deze mooie ervaring en goede 
zorgen. In de toekomst gaan we zeker nog eens mee. 
Bokke Jan Boersma

Pinksteren 2011 Zoutkamp.
Met de Suzanna en de Louwes naar Zoutkamp om deel te nemen aan de 
vlaggetjesdagen. Prachtige dagen met veel bezoekers op de Suzanna, de boot lag op 
een prachtige plek aan de kade. De Louwes heeft zondag een kleine honderd mensen 
rond gevaren voor het visserijmuseum. Schipper Willem Zijlstra met bemanningslid 
Johan Hiemstra hebben de mensen rond gevaren en verhalen verteld over de KNRM. 
Maandag heeft de Suzanna mee gevaren om de garnalenkoningin op te halen, 
gezamenlijk met de Annie Jacoba nog een vastgelopen kotter losgetrokken.
Bemanning: Jos van Oosten, Henk de graaf, Henk de Vries plus een aantal bezoekers.  
De Louwes heeft na een aantal mensen te hebben rondgevaren nog een demonstratie 
gehouden met de reddingsbrigade uit De Marne. Al met al een zeer geslaagd 
Pinksterweekend.



8-6-2011
Gevraagd door SBS6 en Omrop Fryslan om uit te varen om de bultrug walvis te zoeken 
boven Ameland.
Schipper van de ZK 49 Johan van Straten uit Zoutkamp was mee, Johan had de bultrug 
eerder gezien en gefilmd van de kotter ZK 49, na een paar prachtige beelden van de 
Suzanna en kapitein Niels weer terug gekeerd in de haven van Lauwersoog.
Uitzending is vandaag te zien op SBS6 en Omrop Fryslan.

5-6-2011
Met een windkracht 6 tot 7 met de Suzanna naar het westgat geweest voor opnames 
vanuit de lucht, de Suzanna geeft geen krimp met deze wind en golven van 4 tot 5 
meter. Na alles goed zeevast te hebben gemaakt, zijn we vertrokken naar zee, tussen 
Ameland en Schiermonnikoog kregen we de eerste klappen over het schip heen, na een 
20 minuten open zee bereikt waarbij de Suzanna meer onder dan boven water zonder 
snelheidsverlies doorstoomde, een prachtig gezicht en een schip wat geen krimp geeft. 
Het blijkt weer dat dit een van de meest veilige en zeewaardigste schepen zijn van de 
wereld.

5-6-2011
Gevaren voor het tv programma Eb en Vloed van de vara, door de producer van 
Endemol gevraagd te komen met de suzanna. Om opnames te maken van de lemster 
aak van platbodemverhuur Harlingen, vrijdag 4 juli is de eerste uitzending, met een 
windkracht 6 zijn er mooie beelden gemaakt.
 
28-5-2011
Een groep van18 bewoners uit Dokkum aan boord van de Ir.Louwes en de Suzanna 
genomen voor een rondvaart op het Wad en door de visserijhaven, het weer was slecht 
met veel regen en een aantrekkende wind uit het zuid-westen met een kracht van een 5 
tot 7. Aan boord van de Louwes werd het al spoedig een natte boel en de beslissing van 
Ulbe om weer terug te gaan werd met liefde beantwoordt door de vrouwen aan boord. 
Wij zijn rond 14.00  uur vertrokken  en rond 14.45 uur  retour in de haven. Met de 
groep naar Schierzicht gegaan om daar een verhaal te doen over het reddingswezen en 
hebben daar 2 filmpjes over het reddingswezen gezien, er was koffie met appelgebak 
voor de gasten en dat ging er wel in. Na het uitdelen van de folders door Henk de Graaf 
afscheid genomen van de groep die tevreden weer naar de Canadezenlaan in Dokkum 
gingen. Aan boord van de Suzanna : Niels Mulder, Jos van Oosten en Henk de Graaf en 
op de Louwes: Gerrit Tigchelaar en Ulbe Bergsma die ook de groep heeft ontvangen en 
uitleg heeft gegeven over het reddingswezen.

23-5-2011
Een tochtje met een familie/vrienden groepje die een weekendje op Schiermonnikoog en 
Lauwersoog hadden doorgebracht. Na een bezoek aan de visafslag waar ze een 
rondleiding hebben gehad van Thies Visser zijn  ze rond 12 uur aan boord gekomen van 
de Suzanna voor een tochtje door de haven, daarna zijn we het Wad opgegaan en in 
oostelijke richting gevaren na ongeveer een uur weer terug naar de haven alwaar we de 
acht personen tevreden en blij hebben afgezet. Na een woord van dank hebben we 
afscheid van de groep genomen daarna de Suzanna weer aan de reddingboot steiger 
afgemeerd. Het weer was mooi zonnig met een windkracht 5 a 6 uit het zuidwesten. 
Bemanning: Jos van Oosten en Ulbe Bergsma.



19-5-2011 
Halfjaarlijkse studiereis van "Het Geheim Genootschap der Oude Acht". 
Weer: zonnig. Windrichting: zuidwest. Windkracht: 3 a 4. Schipper: Jos van Oosten. 
Opstappers: Gerrit Tigchelaar/ Harm Wilbrink (gast). 
Met de heren was afgesproken dat er ingescheept kon worden om 15.00 uur. Toen ik om 
14.35 uur bij de Suzanna aan kwam stond de delegatie ons al op te wachten. Jos was 
inmiddels aan boord en had het schip al vaar klaar. Na een uitgebreide uitleg over 
zelfrichtende reddingboten en de geschiedenis van de Carlot-classe hebben we om 
15.10 uur de trossen los gegooid en zijn vertrokken richting zee. Na overleg met het 
Genootschap is besloten een vaartocht van ca. 2 uren te gaan maken. We voeren 
richting Noordzee en zijn gedraaid bij ton WG11. Tijdens de heenreis is er koffie 
gedronken en zijn de heren in de gelegenheid gesteld het schip van onderen tot boven 
te verkennen. Er werden diverse vragen aan Jos en ondergetekende 
gesteld. Geconstateerd werd dat het schip in perfecte staat verkeert. Na ca. 45 minuten 
met de stroom mee te hebben gevaren werd besloten de terugreis te aanvaarden. Het 
was inmiddels hoog tijd voor een borreltje. Rond 17.15 uur werd de Suzanna weer 
aangemeerd aan de KNRM steiger. De voorzitter van Het Genootschap, de heer Bangma 
heeft namens de club zijn dank uitgesproken voor een zeer leerzame en veilige tocht en 
wenst de vrijwilligers van de Suzanna en de Louwes veel succes met het in de vaart 
houden van deze twee prachtige schepen. 
Men was unaniem van mening dat het 
een geslaagde studiereis is geworden 
waar het prachtige weer natuurlijk aan 
heeft bijgedragen.  Gerrit Tigchelaar 

16-5-2011 
School by de Boarne uit Niawier.
Groep 6,7,8 maandagmiddag om 13.30 uur op Lauwersoog gearriveerd, waar iedereen 
van de KNRM een zwemvest kreeg uitgereikt. Aan boord van de Suzanna werd door 
diverse vrijwilligers een rondleiding gegeven van het gereddenverblijf tot aan de 
machinekamer waar de twee kromhout motoren al stonden te bulderen. 
Hierna was het tijd om te gaan varen, de klassen werden in twee groepen verdeeld, de 
eerste groep ging met Jenny, Andries en Rudy mee op de strandreddingboot de Dr. Ir. 
S.L. Louwes en de ander groep ging met Juf Hetty, Willie, Jacob, Willem en Jos mee op 
de Suzanna. Net voorbij de pieren van Lauwersoog was het al raak, de Louwes begon al 
aardig in zijn element te raken en maakte mooie sprongen in het water waarbij hier en 
daar wel eens wat water overkwam, maar dat mocht de pret niet drukken, na een klein 
half uurtje weer terug in de haven van Lauwersoog, waar de groepen werden gewisseld. 
Opnieuw vertrokken beide boten naar buiten, en ja hoor de eerste golf was voor de 
Louwes, Juf Hetty kreeg meteen een douche van zout water. De kinderen kregen op 
deze manier wel de juiste indruk van het 
redden op zee en nu was het een 1/2 
uurtje, maar bij windkracht 12 en in de 
vrieskou was het anders geweest.  Al met 
al een zeer natte maar leerzame middag. 
Beide boten kunt u zien op 
www.reddingboten.com    



14-5- 2011
Muzikale tocht van de Suzanna. 
Vertrokken om 19.00 uur van Lauwersoog met zangers en fans van de Groninger band: 

Kuch. Met een dikke west 5 naar Schier, de Suzan
na deinde op de muziek mee. Een prachtige tocht 
met leuke mensen. Op schier aangekomen zijn 
we met de gasten mee gegaan naar het Alde 
Boothuys en hebben genoten van het prachtige 
concert in de openlucht. De ontvangst en de 

beleving op Schier is altijd 100% en gezellig. S’avonds om 00.30 uur weer vertrokken 
met de gasten naar Lauwersoog. Bemanning: Bert, Jos, Henk en Rudy.

8-5-2011
Vandaag een asverstrooiing verzorgd. Om 14.00  uur uitgevaren met aan boord de 
familie van de overledene en bemanningsleden, Niels, Jos en Regina. Er stond een 
stevige bries. Na aankomst bij het Westgat heeft de familie de as verstrooid. Na het 
ritueel terug naar de thuishaven waar we om 16.30 uur afmeerden.

7-5-2011
Op zaterdag 7 mei was er weer de nationale reddingbootdag, dus ook op station 
Lauwersoog. Met een grote groep vrijwilligers  zijn we vanaf 10.00 uur gestart met de 
vaartochten op het Wad, de deelnemende boten waren Annie Jacoba, de Palace 
Noordwijk van de KNRM, de Suzanna en de Ir.S.L.Louwes, het was een mooie dag en 
met een windkracht 2 was het voor de bezoekers dan ook genieten. Voor alle 
vrijwilligers was er na afloop nog een hapje en een drankje.Deze dag was zeer geslaagd 
en we kijken alweer uit naar 2012.

23-4-2011
Feestelijk onthaal van de voormalige strandreddingboot uit Zandvoort Dr. Ir. S.L. 
Louwes. Met de voormalige reddingboot Suzanna (met aan boord leden van de familie 
Louwes) en de huidige reddingboten Annie Poulisse uit Zandvoort, Koning Willem 1 uit 
Schiermonnikoog, Annie Jacoba Visser en Palace Noordwijk uit Lauwersoog werd de 
Louwes tegemoet gevaren.  Halverwege Schiermonnikoog stapten de familieleden over 
op de Dr.Ir.S.L.Louwes en werd koers gezet naar Lauwersoog. Mevrouw Jacobine Louwes  
loosde de boot de haven van Lauwersoog in.
Daarna met alle bemanningsleden en genodigden genoten van een heerlijke lunch bij 
Schierzicht. Na de lunch mocht het publiek meevaren met de reddingboten waar ook 
gretig gebruik van werd gemaakt. Om 15.00 uur 
hebben we de reddingboot Annie Poulisse van Zandvoort uitgezwaaid.



Bedankje van de familie Mooiman asverstrooiing 1 april.
Hallo bemanning van de Suzanna,
We willen u bedanken voor de nette asverstrooiing van mijn vader Joop Mooiman. Wij 
vonden het erg mooi en het geeft ons een goed gevoel en we denken er nog vaak aan 
terug. De foto die u heeft gestuurd is erg mooi.
Dit heeft mijn vader gewild een asverstrooiing op zee. Wij wensen u en de bemanning 
een behouden vaart en succes verder met de boot.
groetjes fam Mooiman, ten Boer

16-4-2011 
De Suzanna was ingehuurd als waarnemingsboot voor een oefening voor het evacueren 
van wadlopers op het wad. S’morgens zijn er een aantal wadgidsen vertrokken om 
lopend naar Engelsmanplaat te gaan. We hebben de haven van Lauwersoog om 13.30 
uur verlaten na een rondje door de visserijhaven te hebben gemaakt. Op ons gemak zijn 
we naar de plaats van bestemming gevaren, we hadden alle tijd. Onderweg kwamen we 
de Insulinde tegen samen met de Annie Jacoba Visser en de Koning Willem 1 die weer 
onderweg waren naar Lauwersoog, na getoeterd en gezwaaid te hebben zijn wij 
doorgevaren naar de boei Zoutkamperlaag 1 waar wij moesten wachten op wat er ging 
gebeuren. Er moest een patiënt op een brancard worden geëvacueerd. Na een 
geslaagde oefening, waren we om 16.30 uur weer terug op Lauwersoog. Schipper Jos 
van Oosten, machinist Henk 
de Graaf en Henk de Vries en 
opstapper Rommert.

2-4-2011
Zijn om 13.00 uur vertrokken uit Lauwersoog voor een asverstrooiing in het Westgat 

tussen boei WG15 en WG16. Het was voor de tijd van het jaar 
prachtig weer de zon scheen en het waaide licht uit het zuiden. Na 
de motoren stopgezet te hebben, heeft de familie de urn in het 
water laten zakken en bloemen gestrooid daarna drie maal rond de 
bloemen gevaren, na drie maal de hoorn te hebben geblazen zijn 
we weer langzaam terug gevaren naar Lauwersoog. Zijn daar nog 
even door de haven gevaren en     toen weer naar onze ligplaats 
waar we om 15.30 uur weer afmeerden.   Jos van Oosten

1-4-2011
Hedenmorgen de asverstrooiing verzorgd van de heer Joop Mooiman. Wij vertrokken 
omstreeks 10.45 uur vanaf Lauwersoog richting Westgat met de wind uit  zuid/zuid west 
kracht 4/5. Door Regina werd er koffie met cake verzorgd en door Ulbe Bergsma werd 
uitleg gegeven over de verstrooiing. Op de positie 53.28.54 / 06.04.4 werden omstreeks 
11.50 uur de motoren stop gezet en werd de familie de gelegenheid gegeven om de as 
van de heer Joop Mooiman uit te strooien. De zoon en schoondochter van de heer 
Mooiman hebben de as en de bloemen aan de zee toevertrouwd. Hierna de motoren 
weer gestart, 3 rondjes om de plaats gevaren daarna 3 x op de hoorn geblazen en toen 
de vlaggen gewisseld. Op de terugreis werd door Regina nog eens koffie geserveerd en 
waren we omstreeks 12.50 uur weer terug op Lauwersoog. De heer Mooiman was vanaf 



zijn vijftiende jaar tot aan zijn pensioen zeeman geweest en woonde tot zijn overlijden 
in Monster in het Westland. Aan boord de heer en mevrouw Mooiman uit Ten Boer en de 
vader van mevrouw Mooiman. Als bemanning Niels, Hennie, Miel, Regina en Ulbe. De 
familie heeft ons bedankt voor de goede en correcte begeleiding en zijn tevreden van 
boord gegaan.    Ulbe Bergsma.

23-3-2011
Suzanna als decor voor een promotiefilm van Steemar Harlingen.
Het begon met een paar opnames op de wal, daarna zijn we tegen 11.00 uur uitgevaren 
met de Suzanna en een rib om een reclamefilm te maken voor Steemar. Aan boord 
waren twee cameramannen/regisseurs van GP/TV. Zij filmden 4 medewerkers van 
Steemar die model stonden voor diverse kledinglijnen. Er werd gefilmd en geposeerd 
vanaf de Suzanna en vanaf de rib. Om 17.00 uur schoven we de stoelen aan tafel bij 
Schierzicht terugkijkend op een geweldige dag met mooi weer en een spiegelgladde zee. 
Bemanning: Rudy, Jos, Ulbe, Niels en Regina.

8-3-2011
Vanaf het Booze Wijf op Lauwersoog hebben we een groepje mensen naar Esonstad 
gevaren. Dit waren mensen uit het Duitse vissersplaatsje Greetsiel die een bezoek aan 
Lauwersoog en omgeving hebben gebracht. De groep werd bij Schierzicht ontvangen 
door Rieks Gerdes, Eppie Talstra en Ulbe Bergsma van de Stichting Promotie 
Lauwersoog. Door Rieks en zijn personeel werden de mensen voorzien van koffie met 
appelgebak en er volgde een goed gesprek over het doen en laten van de stichting 
promotie. Na de koffie een rondleiding gehad door de visafslag waardoor Thies Visser 
uitleg werd gegeven over de garnalen en visverwerking op Lauwersoog. De Duitse 
gasten waren zeer onder de indruk van het gebeuren. Omstreeks 13.30 uur de groep 
aan boord van de Suzanna en richting Oostmahorn gevaren alwaar de manager van 
Landal Greenparks de heer Sjoerd Joustra de groep welkom heette op de oude 
Veersteiger. Na een rondleiding door Esonstad de groep omstreeks 14.45 uur weer 
richting Lauwersoog gevaren waar wij omstreeks 15.20 uur aan gekomen zijn. Aan 
boord als gasten waren de Burgemeister Johan Saathoff, de heer Max Kalkhoff van het 
tourismusverein en een echtgenote van een visserman uit Greetsiel. Ook aan boord 
Garmt Visser, Lammert de Hoop en Ursulla Appolt van de stichting Lauwersland. Na 
afscheid van de Duitse gasten hebben we de Suzanna bij Rommert Jansma afgemeerd. 
Bemanning: schipper Jos van Oosten, machinist Willem Zijlstra en opstapper Ulbe 
Bergsma.



18-12-2010
2e actie voor de Suzanna in dienst van de KNRM. 
Om kwart voor negen gebeld door Bert van de KNRM station Lauwersoog om te varen, 
er moet met spoed twee mensen opgehaald worden van het eiland wegens ziekte van 
familie op de wal. We waren om 11 uur weer terug op Lauwersoog. Tijdens de reis 
zagen we al dat er al veel ijs lag, we hadden het echt moeilijk bij de veersteiger de boot 
goed tegen de kant te krijgen, waar de koning Willem lag was het helemaal dicht met 
papijs. De koning Willem was al uit de vaart gehaald. Bert zou vanmorgen kijken wat hij 
met de Valentijn zou doen,maar ik denk na een nacht als deze dat hij ook wel afgemeld 
zal worden. Op dit moment is het bij mij thuis - 8 graden, op LO 6,6 graden onder 
nul. Verder is alles goed verlopen, de mensen waren blij dat we dit voor hun wilden 
doen.  Jos van Oosten

17-12-2010
Asverstrooiing op de Waddenzee oost tussen Lauwersoog en Noordpolderzijl. De 
bemanning bestond uit: schipper Bert de Boer, machinist Jos van Oosten en opstappers 
Wietse Velliga en Rudy Westra. Vertrokken om 13.45 uur richting Noordpolderzijl. Om 
14.15 uur aangekomen op de plaats van de verstrooiing. Na het stopzetten van beide 
motoren werd de as . Beheerder Ben van Bommel verzorgde 
de verstrooiing op de juiste manier. Na afloop werden de 
motoren weer gestart en 3 rondjes om de as heen gevaren 
en tot slot driemaal op de scheepshoorn geblazen ten teken 
van afscheid van de overledene. Al met al een hele plechtige 
en waardevolle middag voor de reddingboot Suzanna en 
haar bemanning. Om 15.00 uur lag de Suzanna weer op 
haar ligplaats bij de KNRM steiger op Lauwersoog, wachtend 
op - 10 graden.

02-12-2010
Donderdag is de reddingboot Suzanna officieel Reddingboot van Lauwersoog en 

Schiermonnikoog.
De reddingboten van Lauwersoog en 
Schiermonnikoog kunnen vanwege ijsgang niet 
meer uitvaren, de bemanning van de KNRM 
maakt vanaf vandaag gebruik van de voormalige 
reddingboot Suzanna. Deze boot vaart onder alle 
omstandigheden en heeft geen problemen met 
ijsgang. Door inzet van deze zelfrichtende 
reddingboot is de veiligheid van de scheepvaart                    
gegarandeerd door de KNRM.

01-12-2010
In de ochtend van 1 december, het begin van de meteorologische winter, omstreeks 
8.30 uur krijgt de schipper van station Lauwersoog een telefoontje van de verkeerspost 
Schiermonnikoog met de mededeling dat een alarm aanstaande is. De veerboot 'Monnik' 
is na het verlaten van de veersteiger op Schiermonnikoog tijdens de reguliere 
draaiprocedure in de greep van de wind gekomen en de combinatie van wind en een 



sterke verlaging van het water als gevolg van de oostenwind) 
op lager wal verdaagd. Met het snel zakkende water zijn zij 
niet meer instaat om op eigen kracht los te komen en 
dringende assistentie is dan ook gewenst. De stations 
Lauwersoog en Schiermonnikoog kunnen niet uitvaren i.v.m. 
de ijsgang. De reddingboot Suzanna wordt ingezet onder 
verantwoording van de bemanning van het KNRM station 
Lauwersoog om eventueel assistentie te verlenen in het geval 
een evacuatie noodzakelijk wordt geacht. Zij blijven standby liggen bij de 
veerbootsteiger van Schiermonnikoog. Omstreeks 16.30 uur kan de veerboot op eigen 
kracht los komen en terugvaren naar de veerbootsteiger op Schiermonnikoog. De 
Suzanna vaart weer terug naar Lauwersoog.

11-10-2010
Vanavond voor de KNRM met de Suzanna, de Valentijn en 
de Viking Endavour van Jelle Bos een demonstratie 
gehouden voor de gemeente Zuidhorn. Iedereen kreeg 
onder het varen een uitgebreide rondleiding aan boord 
van de Suzanna , waarna ze over konden stappen op een 
van de andere boten om wat spectakel mee te maken, en 
juist het verschil te zien van alle boten. De meest 
gestelde vraag was: Welke van de drie reddingboten we 
het meest gebruikten bij slecht weer:  wie van de drie......

26-9-2010
Een vaartocht vanaf Schiermonnikoog naar  Lauwersoog met 8 
personen uit Zwitserland, 
Belgie en Utrecht. Een bladstille tocht met 
een uitgebreide rondleiding aan boord.

25-09-2010
Omstreeks 13.00 uur een familie aan boord genomen vanaf de reddingbootsteiger te  
Schiermonnikoog voor een tocht richting het Westgat alwaar zij de as van de overleden 
vrouw, moeder en grootmoeder aan de zee wilden toevertrouwen. Na dat zij aan boord 
verwelkomd waren door de bemanning van de mrb.Suzanna, Niels, Jos, Bert en Ulbe 
zijn we in de richting van het Westgat gevaren. Daar aangekomen werd door 
de echtgenoot in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen de as aan de zee 
toevertrouwd, daarna werd door de bemanning drie rondjes om de plaats gevaren  en 
werden de vlaggen gewisseld. Het was slecht weer tijdens het verstrooien van het as, er 
was veel regen en wind, in de branding werd een golfhoogte gemeten van 3 meter. Op 
de terugreis zijn de mensen onderin het bemanningsverblijf gaan zitten om zo het 
afscheid te verwerken. Bij aankomst op de reddingbootsteiger werden we bedankt  voor 
de goede verzorging en hebben afscheid van de familie genomen. Op de terugreis 
hebben we nog twee passagiers meegenomen naar Lauwersoog die ons daar zeer 
dankbaar voor waren. Terug op Lauwersoog omstreeks 16.30 uur alwaar de boot aan de 
reddingbootsteiger is afgemeerd.



25-9-2010  Om 9.30 uur vertrokken met een groep van 8 
personen naar het westgat. Een stevige bries wat voor de 
Suzanna een peuleschil is. Om 13.00 uur moet de groep op   
Schiermonnikoog zijn.

10-9-2010
Om 14.00 uur vertrokken uit de haven van Lauwersoog voor 
een klein klusje van de overheid.  17.00 uur lagen we aan de 
steiger van het restaurant het Booze Wijf.

                                       
               
                             
                                 
18-9-2010
Een prachtige tocht met Haasnoot Vis uit IJmuiden, met een stevig briesje uit het 
noordwesten was het een belevenis op zee. Op de terugreis werd de bemanning nog 
getracteerd op kreeftensoep van de Deense gasten.

           

            

17-9-2010
De Suzanna opgehaald uit Harlingen. Niels wasdonderdag al 
vertrokken vanuit Hoorn en wij,een aantal van de 
vrijwilligersgroep, zijn in Harlingen opgestapt. Na een 
rustige vaart door het schitterende Friese land waren we om 
17.00 uur aan de KNRM steiger op Lauwersoog.
   


