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VAARVERSLAG 2011

REDDINGBOOT DR. IR. S.L. LOUWES

Op zaterdag 4 september rondvaarten en twee oefeningen verzorgd met de Louwes in Dokkum
tijdens de Admiraliteitsdagen. Donderdag 2 september hebben Rieks Gerdes en Ulbe Bergsma de
boot vanaf Lauwersoog naar Dokkum gevaren en aan de Diepswal afgemeerd. In de avonduren
hebben Gerrit Tigchelaar en Ulbe Bergsma nog een tochtje door Dokkum gedaan en het aanwezige
publiek iets over de Louwes verteld. Op vrijdagavond is Rudy Westra aan boord geweest, dit was
tijdens de opening van het feest. Zaterdag kwamen Gerrit Tigchelaar en Johan Hiemstra aan boord,
zij hebben diverse rondvaarten verzorgd en ook twee keer een man overboordactie in samenwerking
met de KNRM uitgevoerd tevens hebben zij de garnalen kotter WL 8 van de kade naar dieper water
gesleept. De organisatie was zeer tevreden en dus wij ook. Zondag 5 september zijn Johan Hiemstra
en zijn echtgenote Laura met de Louwes weer naar Lauwersoog gevaren waar zij in de loop van de
middag afmeerden.
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 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 dinsdag 2 augustus met de Louwes naar de open avond van
Station Schiermonnikoog gevaren om daar rondvaarten te verzorgen.
Het was laag water, er was dus weinig ruimte bij de
reddingbootsteiger. Voor het gebouw van de KNRM stond de Willem
Horsman op de bootwagen tentoongesteld met de tractor ervoor, dit
was een prachtig plaatje om te zien en er werden dus ook heel veel
fotoʼs gemaakt. Er was ook deze keer veel publiek aanwezig en wij
hebben met de Louwes diverse tochten gemaakt. Om 21.15 uur was
het gedaan met de pret en zijn wij Diana Beekman, Willem Zijlstra en
Ulbe Bergsma terug gevaren naar de vaste ligplaats op Lauwersoog.
Een geschat aantal bezoekers deze avond rond de 350.
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 collegaʼs 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 Louwes en alle vrijwilligers heel veel dank daarvoor namens de KNRM.
Dinsdag 16 augustus me de motorstrandreddingboot Dr. Ir. S.L.Louwes naar Schiermonnikoog
geweest om daar ook rondvaarten en rondleiding te doen tijdens de open avond van het KNRM
station Schiermonnikoog. Rond 18.00 uur de haven van Lauwersoog uitgevaren met aan boord een
speciale gast en wel de burgemeester van de Gemeente Zuidhorn de heer Bert Zwart. De heer Zwart
is zeven jaar burgemeester geweest van de gemeente Schiermonnikoog en in die hoedanigheid ook
voorzitter van het station Schier. Ook hier was veel publiek voor een rondleiding en rondvaart die
werd uitgevoerd door de Koning Willem, de Edzard Jacob en de Louwes. Rond 21.00 uur werd de
laatste tocht verzorgd door de Koning Willem. De Koning Willem heeft ook nog een dierenarts van
Lauwersoog vervoerd naar het eiland en later weer terug. Na even een consumptie en een hapje te
hebben genuttigd zijn wij met een mooie heldere maan terug gevaren naar Lauwersoog en daar
werden we hartelijk bedankt door onze gast aan boord. Aan boord van de Louwes: Timco Houkema
en Ulbe Bergsma als bemanning die veel plezier hebben gehad met deze vaartocht.

Dag van de garnaal 9 juli 2011
Normaal gesproken goed voor 30.000 bezoekers, maar dit jaar de helft vanwege het erg slechte
weer sʼmorgens, de middag maakte veel goed, 15.000 mensen konden genieten van verse garnalen,
mosselen, gebakken schol en 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
Juli 2011. Van Hasselt naar Lauwersoog met de Louwes.
Sʼmorgens vroeg uit Hasselt vertrokken, onze lieve buurvrouw Perta heeft ons gebracht. Na uitbundig
uit gezwaaid door Pe en Havenmeester van de jachthaven, wij op weg naar Zwartsluis. In de verte
zagen wij de Suzanne, ook op weg naar Lauwersoog. De reis ging via Arembergersluis – Beulaker
Wijde – Giethoornsemeer – Weerribben – Ossenzijlersloot – de Linde – Echtenerbrug – Tjeukermeer.
Daar overnacht. Het zou mooi weer worden dus onze dikke pakken thuis gelaten (stom) onderweg
als maar tegenwind en zoʼn 16 C, gelukkig bleef het droog. Ergens bij Ossenzijl maar handschoenen
gemaakt van mijn vieze sokken. Mooie tocht, in de natuur, dicht op het water. Meerkoeten met
jongen, de Fuut met jongen op de rug. Aan boord geslapen, een tentkleed mee van 4.50 x 4.50 mtr.
Achter op de kuip gespannen ( net 1 meter te kort in de breedte).Miel in het gangpad met de voeten
naar achteren, ik en Kwast schuin in de kuip (Ik kan dan net recht liggen). We hadden onze
keukenkist mee met Hiker, een allesbrander. Miel heeft een mooie mobiele keuken en kan zo een
lekker avondmaal maken. En koffie zetten natuurlijk. De volgende morgen na ontbijt met gebakken
eieren weer op pad, Tjeukermeer over naar de Langweerderwielen, PM kanaal via Bergumermeer
naar de Nieuwe Zwemmer. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen door de sluis Lauwersmeer op. Was al bijna
avond daar. Op het meer een mooi plekje voor de nacht gezocht. Uitslapen en weer op pad het meer
over en nog even door de sluis het Wad op, om zoute lucht op te snuffen. De Louwes is weer thuis.
Groet Hennie.

Zaterdag 2 juli 2011 zit ik al vroeg in de auto.
Ik ga samen met Gerrit en Bert naar Hasselt om daar tochtjes te gaan varen met de Suzanna en de
Louwes, dit op uitnodiging van de stichting promotie Hasselt. Deze stichting wilde met name de
bewoners van Hasselt hun eigen stad eens vanaf het water laten beleven, maar uiteraard ook ieder
ander die dat maar wilde. Wij worden hartelijk ontvangen door de stichting en de KNRM, die deze
dag ook aanwezig is. De Suzanna en Louwes liggen al aan de kade, ze zijn een paar dagen eerder

door anderen al naar Hasselt gebracht. Onder het genot van koffie krijgen we tekst en uitleg van de
stichting promotie Hasselt over wat er deze dag van ons verwacht wordt. Rond half 10 gaan Bert en
ik naar de Louwes om deze klaar te maken voor vertrek. De eerste mensen staan dan al te wachten
om een rondje mee te varen. Onafgebroken maken we tochtjes van ongeveer drie kwartier per keer.
Het is deze ochtend mooi weer en de mensen vinden het zichtbaar leuk. Van jong tot oud komt aan
boord. Tussen de middag houden we een pauze om te lunchen en kletsen we bij over van alles wat
maar met varen te maken heeft. Rond13.00 uur gaan we opnieuw richting boot voor ”de tweede
helft” Ook nu staan er al mensen te wachten om een tochtje mee te gaan. Omdat we met de Louwes
onder de brug door kunnen hebben we de mogelijkheid om niet alleen richting Zwolle, maar ook
richting Genemuiden te gaan. Veel van onze gasten hebben op de één of andere manier wel iets
met watersport, maar om nu eens in een oude strandreddingsboot als de Louwes mee te varen blijkt
voor de meesten toch wel iets speciaals te zijn. De middag vliegt voorbij en voordat we het weten zijn
we rond half 5 aan ons laatste ritje bezig. We hebben hierna op uitnodiging van de stichting promotie
Hasselt nog heerlijk met alle vrijwilligers gegeten en bij Niels en Regina aan boord hebben we later
nog gezellig nagepraat over
deze geslaagde dag.
Johan Hiemstra

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.
28-5-2011
Een groep van18 bewoners uit Dokkum aan boord van de 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.

21-5-2011
Vandaag de 21e de Louwes weer naar Lauwersoog gevaren.
Aangekomen te Dokkum om 10.00 uur en vertrokken na controle
motor etc. Mooie tocht met mooi weer, onderweg kwamen we een
collega tegen met de Ort na even te hebben gepraat ging de tocht
verder. Na 2 uurtjes lagen we in Esonstad te Oostmahorn en exact na
2,5 uur lagen we bij de firma Jansma te Lauwersoog, smiddagʼs om
15.00 uur weer vertrokken naar Esonstad. Waar de hele dag
activiteiten waren voor de jeugd, de boot aangelegd als decoratie. Na
twee uurtjes weer terug gevaren naar Lauwersoog, boot weer in de visserijhaven gelegd.
18-5-2011
Met een ploeg vrijwilligers een proeftocht gemaakt op het Groninger wad met de Louwes.
Nooit geweten dat er zoʼn mooi stukje natuurgebied dichtbij Lauwersoog lag. We hebben de Louwes
op een zandplaat gezet, en binnen korte tijd zwommen de eerste zeehonden rondom de boot. Hierna
hebben een half uurtje tussen de zandplaten gezocht
om de diepste plekjes. Daarna vertrokken we al
vissend met een sleepnetje naar de zeehondenbank,
waar een dikke 20 zeehonden bij elkaar lagen te
rusten. Op gepaste afstand zijn we tijdje blijven liggen
om te genieten van dit mooie stukje natuur..... al met
al een prachtige avond.
Rudy
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. In de verte zagen we de
Suzanna voorbij stomen, met een grote wolk wit buiswater over het dek spuitend. Al met al een zeer
natte maar leerzame middag.

Zondag 8 mei 2011
Een prachtige dag met een bijzonder doel. Een asverstrooiing op
zee door de Louwes
Lieve mensen mee aan boord
een bijzonder moment
Prachtige rozen
Prachtige muziek
Prachtige omgeving
Het was goed zo.....

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
Dr. 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
Zaterdag is de voormalige reddingboot de Dr.Ir. S.L.Louwes feestelijk onthaald in de haven van
Lauwersoog.
Deze voormalige reddingboot van de KNZHRM heeft 40 jaar dienst gedaan in Zandvoort. De
naamgever van de boot, de heer S.L.Louwes is geboren en begraven in Vierhuizen (gemeente De
Marne). De heer Louwes was o.a. voedselcommissaris in de Tweede Wereldoorlog in ons land en
heeft heel veel goed werk gedaan voor het Nederlands volk. Om zijn naam te behouden heeft het
Landbouwfonds destijds een geldbedrag geschonken aan de KNZHRM om er een reddingboot van
te bouwen met deze naam. Nu krijgt deze historische reddingboot een nieuw leven in Lauwersoog.
Familieleden van Dr. Ir. S.L.Louwes, werden door de voormalige reddingboot Suzanne opgepikt in
Lauwersoog. Samen met de reddingboten Anna Poulisse van Zandvoort, Annie Jacoba Visser en de
Palace Noordwijk van Lauwersoog en de Koning Willem I van Schiermonnikoog werd koers gezet
richting Schiermonnikoog om onderweg de Dr. Ir. S.L.Louwes te ontmoeten. Halverwege
Schiermonnikoog stapten de familieleden over op de Dr.Ir.S.L.Louwes en werd koers gezet naar
Lauwersoog. Mevrouw Jacobine Louwes stond daarbij aan het roer. Voor de vrijwilligers een
geweldige dag om te starten met deze nieuwe aanwinst, op zaterdag 7 mei kan er met 4
reddingboten gevaren worden op station Lauwersoog tijdens de nationale reddingbootdag.

21-4-2011
Na 6 weken in Hoorn te hebben gelegen is de Louwes met aan boord Niels en Regina richting
Lauwersoog vertrokken. Via Enkhuizen naar Lemmer en verder binnendoor door Friesland. Het was
ongekend mooi weer voor de tijd van het jaar. Onderweg de boot geboend. Ulbe Bergsma stond de
Louwes op te wachten in Bergum, is daar aan boord gestapt om verder mee te varen naar
Zwaagwesteinde. De volgende morgen hebben Jos van Oosten, Henk de Graaf en Ulbe
Bergsma de Louwes naar Schiermonnikoog gebracht als voorbereiding voor de feestelijke intocht
van de Louwes naar Lauwersoog.
12-3-2011
Om tien uur vertrokken uit Niawier, onderweg in Dokkum Ulbe nog opgepikt en daarna richting
Zaandam gereden waar onze nieuwe boot te water werd gelaten. Aangekomen in Zaandam was men
al bezig om de boot te water te laten, de Abraham Fock lag al in het water, we waren dus net op tijd.
Na de boot op lekkage te hebben gecontroleerd zijn we samen met de Abraham Fock op sleeptouw
genomen door de sleepboot Odin van Niels. De Abraham Fock hebben we afgeleverd in Tuindorp
Oostzaan vandaar uit naar de Oranje sluis te varen. Om tien over twee waren we bij de Oranje sluis,
daar moesten we even wachten, vanaf de sluis zijn we richting Marken gevaren waar we om kwart
voor vier het paard van Marken passeerden. Tegen vijf uur waren we in Hoorn. Daar hebben we de
boot nog even schoon is gemaakt. Het was een prachtige dag niet erg warm maar uit de wind was
het heerlijk.
De boot heeft vier jaar niet gevaren en moet eerst helemaal nagekeken worden. In Hoorn wordt de
boot helemaal klaar gemaakt voor vertrek naar Lauwersoog. Op 23 april wordt de Louwes feestelijk
binnengehaald, waarbij de familie Louwes en mensen uit Zandvoort mee zullen varen.

