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Een woord vooraf:
We waren blij met de versoepelingen, maar helaas die rotziekte slaat weer toe. Dus vallen we weer terug
naar oude normen, ondanks de vele prikken die bij de meeste mensen zijn gezet.
Nu ik dit schrijf weet ik nog niet welke maatregelen Centrum Heksenwiel gaat nemen of heeft genomen.
We gaan er nog achteraan. Misschien moeten we de QR-code tonen bij de bar.
In ieder geval blijft het open dus gaan wij door met de clubbijeenkomsten en varen kan altijd, want dat is
buiten. Wij, als bestuur, hopen dat de meesten geprikt zijn, zodat we onderling weinig risico lopen.
Denk maar zo dat het in de supermarkten erger is. Afgelopen zaterdag hebben de meeste vaste deelnemers
op de zaterdagen afgemeld, dus zaten er 3 leden en één aspirant lid.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Feestavond:
Na de laatste maatregelen hebben we overlegd met ‘Het Veehandelshuis’ wat er mogelijk is.
We hadden twee mogelijkheden. Of zaterdagmiddag beginnen om 16.00uur en 20.00 uur naar huis, want ze
gaan echt dicht om 20.00uur, dus moeten we 19.45uur klaar zijn. Of we moesten het doorschuiven naar
12 maart 2022. Niemand weet hoe het dan is. Daarvoor hebben Dick en Rob alle mensen die zich hebben
aangemeld gebeld. Met algemene stemmen is besloten het toch op zaterdag 27 november a.s. te doen.
Dat is ook fijn dat we ons jubileumjaar toch in aangepaste vorm mogen vieren met een gezellig samenzijn en
lekker eten. Dus hopen wij jullie te ontmoeten om 16.00 uur. Zoals jullie weten deze keer geen
consumptiebonnen. De drankjes worden betaald uit de clubkas t.g.v. het 40-jarig jubileum.
Het grootbedrijf: Deel 6 van de Mississippi door jan Leenders

Inzet van deze schepen

Volgeladen met een vracht katoen
Een idee van de grote drukte tijdens de hoogtij dagen
(gelukkig wisten ze toen nog niets over opwarming en CO2 uitstoot!!!! (RED.)
Als gevolg van het grote aantal schepen, moeten er ook steeds meer loodsen worden opgeleid, hetgeen op
een bepaald moment weer tot een overschot gaat leiden, waardoor de nieuwe loodsen hun diensten daarom
weer steeds goedkoper gaan aanbieden om aan het werk te komen.
Om te voorkomen dat de hoge salarissen van de loodsen onder druk komen te staan, besluiten een aantal
goede loodsen een vereniging op te richten om dat te voorkomen.
Er wordt flink wat geld in een kas gestort, als beginkapitaal en kunnen dan meteen naar huis omdat zij per
direct ontslagen worden, ze worden door ieder uitgelachen, want de kapiteins/eigenaren zijn niet gediend
van dat soort verenigingen.
Maar de aanhouder wint, want even voordat het winter wordt, verdubbelt het vervoer en komen boten van de
Missouri, Illinois-rivier en Ohio-rivier een kansje wagen op de vaart naar New Orleans, maar nu zijn er dus
loodsen te kort en komen de kapiteins bedelend om loodsen bij de vereniging aan.

Deze kan nu de eisen gaan stellen, want een loods van de vereniging kan, mag en zal niet samen met een
vrije loods varen dus; ofwel twee loodsen van de vereniging of geen loods.
Zo komen er dus weer meerdere loodsen van de vereniging aan het werk, maar de vereniging heeft al die
tijd niet stil gezeten en heeft diverse meldpunten langs de Mississippi gevestigd.
Alle loodsen van de vereniging krijgen lijsten mee naar boord en moeten alle bevindingen van onderweg
noteren, zoals de vaardiepten, de overgangen, hoe die overgangen aangevaren moeten worden, dus alle
nautische gegevens en wederwaardigheden van het gevaren traject.
Deze lijsten worden bij de meldpunten ingeleverd door zowel de opvaart als de afvaart, hetgeen betekent dat
de loodsen van de vereniging over de meest actuele informatie, van meestal maar maximaal vierentwintig
uur oud, over het riviervak kunnen beschikken.
De vrije loodsen hebben die actuele informatie niet en krijgen die vaak pas na een week wanneer zij op
plaats van bestemming komen.
Als gevolg hiervan maken de loodsen van de vereniging steeds minder ongelukken, zodat assuradeuren en
verladers steeds meer loodsen van de vereniging gaan eisen, omdat de risico’s door hun kennis aanzienlijk
verkleind worden.
Een toestroom van aspirant leden dient zich dientengevolge aan, zodat de vereniging steeds hogere eisen
aan de kandidaten gaat stellen, resultaat is dat er na enige tijd bijna géén vrije loodsen meer zijn en de
vereniging dus het monopolie van de loodsen op de Mississippi heeft.
Het sociale aspect van de vereniging is, dat weduwen van omgekomen loodsen een goede uitkering krijgen,
en dat zelfs ook de uitvaart door de vereniging wordt betaald, ook loodsen die een bepaalde tijd geen werk
hebben of niet kunnen werken, een uitkering krijgen.
Het gaat goed met de vereniging en in deze tijd,1859, krijgt ook Mark Twain zijn loodspapieren en mag
zelfstandig als loods varen tot 1861, want dan breekt de ‘Amerikaanse Burgeroorlog’ uit.
Als gevolg hiervan komt de gehele scheepvaart op de Mississippi stil te liggen, er is geen vaart meer
mogelijk door de zware beschietingen tussen de marineschepen en het geschut van de wal.

USS Caïro

Slag bij Fort Hindham

Doordat de scheepvaart totaal is stil komen te liggen zijn de loodsen over het land uitgewaaierd
om ander werk te zoeken, want ook de vereniging is imiddels ter ziele wegens bestuurlijke onregelmatigheden. Ook Mark Twain keert na twee jaar als loods te hebben gevaren,de Mississippi de
rug toe, zwerft eerst nog wat door Amerika en is zelfs nog enige tijd verslaggever in Europa.
Tevens is, terwijl het scheepvaartverkeer totaal stilligt, het spoorwegnetwerk ‘explosief’ uitgebreidt
en is daardoor een serieuze concurrent van de scheepvaart geworden en heeft na het beëindigen
de ‘Burgeroorlog’ een zeer groot deel van het passagiersvervoer overgenomen.
Vóór de oorlog was er al veel weerstand vanuit de varensgemeenschap tegen de steeds snellere
ontwikkeling van het spoorwegnetwerk, hetgeen ‘kenbaar’ gemaakt werd, toen op 6 mei 1856,
enkele weken na voltooïng van de eerste spoorbrug, de stoomraderboot ‘Effie Afton’ vol op de pijler
van de brug voer. (De eigenaar van de ‘Effie Afton’ spant een proces aan tegen de
spoorwegmaatschappij en wordt bijgestaan door de advocaat Abraham Lincoln, de latere
president).
Toch wordt er na de oorlog weer volop ingezet op de vaart op de Mississippi en worden de
passagiersschepen steeds groter met een steeds grotere mate van comfort en luxe, deels ook om de
concurrentie met de spoorwegen aan te kunnen.
Er wordt voorzichtig begonnen met het reguleren van de rivier, men gaat hier en daar al baggeren en er
worden kribben en dijken aangelegd; niet meer als voorheen, direct langs de rivier, maar nu verder
landinwaarts, zodat er voorland (uiterwaarden) ontstaat, om de voet van de dijken beter te beschermen.

Hierdoor zijn nu ook in het vrachtvervoer grote veranderingen gaande, dreven voorheen de grote houtvlotten
de rivier af, steeds vaker worden zij nu vóór de hekwieler gekoppeld en drijven nu sneller en beter bestuurd
de rivier af naar de bestemming.

Het vernieuwde transport van de houtvlotten
Ook het vervoer van zout, hooi, kolen, ijzererts, graan en katoen verandert, want men is inmiddels bakken
gaan bouwen, die gekoppelt en geduwd kunnen worden door de hekwielers en worden soms zelfs ook opzij
genomen.
Eindelijk komt er ook aandacht voor de veiligheid op de stoomschepen, gezien het aantal ongevallen door
exposies van de ketels en het grote aantal doden dien tengevolge.
In de ‘Steamboat Act van 30 mei 1852 worden handhavingsbevoegdheden ondergebracht,
maar er zijn voor teveel soorten schepen teveel uitzonderingen, maar na nog steeds te veel rampen en grote
verliezen aan mensenlevens en materiaal, wordt er op 28 februari 1871 door het Congres een wet
aangenomen die de veiligheid nu echt moet gaan verbeteren.

In de volgende brief gaan we verder met dit interessante verhaal van Jan.
Modellen in aanbouw
Deze keer geen nieuw model maar de renovatie van een bestaand model. Het is de Banckert van mijn zoon
Boudewijn. Door hem ben ik lid geworden van Het Stormanker. Die Banckert heeft mijn zoon, die toen 12
jaar was, gebouwd tijdens een modelbouwcursus van het NUT in Krimpen a/d IJssel. Ik had toen zelf een
spoorbaan op zolder. Hij wilde graag een modelboot bouwen. Op advies van de NUT mensen, die zelf van
een modelbotenvereniging waren, zijn we naar een modelbouwwinkel gegaan aan de Oude Binnenweg in
Rotterdam. Die adviseerden de Banckert te kopen met polyester romp. Leuk model om te beginnen.
Het was van Billing Boats. We kochten er meteen de beslagset en elektronica bij, zender, ontvanger en
vaartregelaar.
Hij moest elke week naar het ontmoetingscentrum waar in een zaaltje de cursus werd gegeven.
Elke week kreeg hij een opdracht. Ik wist niet dat Billing Boats zo onnauwkeurig was, dus de houten opbouw
bleek scheef te worden, ondank het nauwkeurige werken van zoonlief. Ik heb toen alles weer losgehaald,
pas geschuurd en weer gelijmd. De beslagset was wel compleet. Ik heb hem ook geholpen met de bedrading
en ander klein spul. Al met al was het best een leuk model, maar
altijd stoorde de ontvangst.
Hij is lid geworden van die club en voer daar ook. Het was vlakbij
ons huis. Niemand die ons kon helpen die storing op te heffen.
En is hij bij het programma Telekids van Irene Moors geweest, die
met kinderen een thema hadden over modelbouw. Ook in
Hilversum, op een plas daar, had hij veel storing. Niet lang daarna
zijn wij verhuisd naar Raamsdonksveer en zocht voor hem een
modelbouwclub. Dat was toen Het Stormanker net de
tentoonstelling had in het Turfschip in Breda. Ik had dat in de krant
gelezen. Omdat wij hier net woonden kwam er niets van om daar te
gaan kijken. Ik vond in een gemeentegids ‘Het Stormanker’ in
Oosterhout. Ik heb toen geschreven of gebeld. Dat weet ik niet
meer. Het zal Dick geweest zijn die mij vertelde dat ze in Breda zaten aan de Wilhelminavijver. Op de kaart

dat opgezocht. Was bij een Poolse tank. Die had ik al een keer gezien toen we moesten winkelen in Breda.
Wij daar op dinsdagavond naar toe. Hij is daar meteen lid geworden. Ik niet want ik dacht weer een baan te
kunnen gaan bouwen. Het huis in krimpen had een veel ruimere zolder dan het huis dat we nu hadden. Dus
bleef de trein in dozen en kisten. Daar zit het nu nog in.
Toen was er een vaarwedstrijd. Boudewijn er heen gebracht en ik bleef er uiteraard bij als altijd.
Toen zeiden enkele leden: “Rinus waarom vaar jij niet met Boudewijn zijn boot?”. Ik vroeg of dat wel mocht.
Antwoord: “tuurlijk joh. Gewoon doen”. Dus ik heb toen voor het eerst een parcours gevaren tot de
penningmeester naar mij toe kwam. Die vertelden dat dit alleen voor leden was, dus als ik lid werd mocht ik
wel varen. Dat is toen gelijk gebeurd. Niet wetende dat Boudewijn nu allang geen lid meer is en ik sinds 2007
voorzitter ben, dus nu ruim 14 jaar. Het kan verkeren.
Toen ik lid werd wilde ik ook een model gaan bouwen. Ik was altijd stapelgek op de Zwarte Zee III.
Toen ik vroeger met mijn kameraad Adrie naar Hoek van Holland ging fietsen gingen we altijd langs de
haven van Maassluis om te kijken welke sleepboten er lagen. Slechts één keer lag de Zwarte Zee daar. Die
kon maar net in de haven. De foto’s, die ik met mijn boxcamera nam heb ik nog steeds.

Kameraad Adrie met Scheepswerf
v.d. Giessen in Krimpen a/d IJssel

Maassluis Zwarte Zee III

Hoek van Holland met Seven Seas

Ik was denk ik 14 jaar. Dat stoere schip sprak mij aan. Ik zal later vertellen hoe de bouw van dat model is
verlopen. In de tussentijd dat ik bouwde, wat 5 jaar duurde, voer ik met de Banckert, die dankzij de leden van
de club storingsvrij geworden was. De zender was uiteraard analoog op kanaal 4. Een veel gebruikt kanaal
in die tijd. Vermoedelijk veroorzaakte dat de storing. Pas toen ik de antennedraad naar de top van de
schoorsteenmast had geleid was de storing bijna echt over. In het Westerpark ben ik er mee gaan varen in
de “A-klasse”. Het model heeft nooit echt goed onderhoud gehad. Toen ik bij de Heksenwiel met dat bootje
wilde varen bleek hij uit te vallen. Er zat geen leven meer in. Peter Nuijten stond erbij en keek in de romp.
Als er een stoel had gestaan, was hij er gelijk af gevallen toen hij die puinhoop zag. Peter bood aan de romp
mee te nemen en de bedrading goed te maken, zonder kroonsteentjes e.d. Ik heb nu een nieuwe zender
gekocht via Ali Express. Een FlySky i6. Dus moet er een digitale ontvanger in. Ik trok de oude antenne draad
weg en dat gaf veel schade. Ook de lampjes brandden niet meer, dus die heb ik ook weggetrokken
(rijstkorrel lampjes) nog meer schade. Lijmverbindingen los enz. Toen besloot ik na overleg met Boudewijn
het model te gaan renoveren. Omdat er al zo veel Banckerts zijn dacht ik: “Als ik er nu eens de Maasbank
van maak?”. Het schip is als Maasbank in de Vaart gekomen bij de NRS (Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst),
toen (1961) een nieuw bedrijf waar diverse rederijen aandeel in hadden. Natuurlijk was Smit de
hoofdaandeelhouder. Weer overleg met Boudewijn, want hij is nog steeds de rechtmatige eigenaar, of hij dit
goed vond. Hij was meteen voor. Ik wil die renovatie laten zien in de Nieuwsbrief in de vorm van een
bouwverslag. Ik hoop dat jullie dit waarderen. Jullie weten nu mijn geschiedenis als modelbouwer. Ik vond
het gepast dit als inleiding aan jullie door te geven. Hieronder de gestripte Banckert en de nieuwe zender.

Verjaardagen
Rinus Damsteegt

06 december

76 jaar.

Tot slot:
Ik ga mijzelf niet feliciteren. Dat mogen jullie doen op 4 december. Ik vier het (hoop ik) op 11 december i.v.m.
Sinterklaas. Verder geen ruimte meer. Tot de volgende Nieuwsbrief. Rinus Damsteegt

