
Texel ✱ Circa 250 keer per jaar stijgt vanaf vliegveld
Texel nabij De Cocksdorp een toestel van Flying Focus
op, om terug te keren met maritieme luchtfoto’s van
schepen, offshore-installaties en meer taferelen op
Noordzee en Waddenzee.
,,De beste foto’s maak je onverwacht’’, stelt eigenaar,
oprichter en fotograaf Herman IJsseling (52). ,,Een
regenboog boven een baggerschip dat aan het werk is,
daar moet je tegenaan lopen.’’
Boskalis, Van Oord, Vroon, Bluestream, Total, het zijn
enkele van de ongeveer honderd vaste relaties van het
maritieme luchtfotografiebedrijf.
,,Door de lage olieprijs houdt de olie- en gassector de
portemonnee nu op slot. Gelukkig hebben we dit jaar
vijftien keer gevlogen voor Gemini, het windpark bij
Schiermonnikoog. En zijn er ook meer duikbedrijven,
aannemers op zee en helikoptermaatschappijen die
ons weten te vinden’’, aldus de Flying Focus-baas.
,,Om de drie dagen maken we vluchten, vaak meerde-
re op een dag, bijna altijd in opdracht. Soms heb je het
geluk dat je onderweg een zandsuppletie of bijzonder
transport tegenkomt, dat nemen we meteen mee.’’

Stormvluchten
Het bedrijf met hangar en kantoor op Texel beschikt
over drie toestellen: een fluisterstille voor de Wadden-
zee, een ’werkpaard’ en een vliegtuig voor de langere
afstanden en stormvluchten.
IJsseling noemt De Cocksdorp een prima uitvalsbasis.
,,Texel is voor dit werk een fantastische springplank:
het is vlak bij de scheepvaartroute, dicht bij productie-
platforms en windparken. Onze focus ligt op de
Noord- en Waddenzee, maar ik ben dit jaar ook op de
Oostzee en Ierse Zee geweest.’’
Van alle opnamen worden aan het eind van het jaar
diverse kalenders samengesteld, onder meer over de
visserij, offshore, Wadden en binnenvaart. Die kosten
18,75 euro per stuk en worden goedkoper, naarmate er
meer worden afgenomen.
De Helderse kotter HD 36 siert de voorkant van de
Visserijkalender 2017, waarin ook de WR 42, WR 54,
WR 160, HD 16 en TX 29 staan. ,,Van die kalenders
verkopen we er jaarlijks rond de vijfhonderd. Vaak als
relatiegeschenk, cadeautje voor sinterklaas of kerst.’’

Curvers is de negentig ruim-
schoots gepasseerd en denkt nog
vaak terug aan zijn jaren in dienst
van de Koninklijke Marine. Doch-
ter Eva Janssen-Curvers is geboren
en getogen in Den Helder toen
haar ouders er woonden, omdat
pa vliegtuigmaker bij de zeemacht
was. Inmiddels is ze net als haar
vader al weer lang woonachtig in
Brabant, waar de pater familias

vandaan komt. Op uitnodiging
van de MLD waren ze een dagje
terug in de marinestad.
Gerard Oukes, vrijwilliger bij het
luchtvaartmuseum, legt uit: ,,In
de krant van 9 september stond
een leuk stukje. De dochter van
meneer Curvers had een oproep
gedaan via Facebook. Haar vader
had op de Karel Doorman gewerkt
en zocht contact met oude maten
uit de naoorlogse tijd.’’

Dienstmakkers
Een actuele foto van haar vader in
zijn uniform als adjudant stond
bij het artikel. ,,Wij vonden dit zo
bijzonder, dat we de familie heb-
ben uitgenodigd en een aantal
dienstmakkers van Wil Curvers

hebben gevraagd hierbij aanwezig
te zijn.”
Het gezelschap kon genieten van
een uitgebreide rondleiding langs
de historische MLD-schatten.
Uiteraard was er een ’blauwe hap’
in de kantine en werden verhalen
uit de oude doos opgehaald.
Wil Curvers genoot met volle
teugen. ,,Er is hier veel veran-
derd”, vertelt hij. ,,Ik vind het
geweldig om nog eens terugge-
vraagd te worden en mijn vrien-
den van weleer te ontmoeten.”
De familie Curvers woonde des-
tijds in een flat aan de Lorentz-
straat. ,,We hebben hier prima
gewoond”, zeggen vader en doch-
ter in koor, ,,maar Brabant bleef
toch trekken.’’ Wil Curvers (met stok) geniet van het weerzien. Derde van rechts Gerard Oukes. FOTO HOLLANDMEDIACOMBINATIE/ARIE BOOY

Mooie verhalen ophalen over
glorietijd Marineluchtvaartdienst
Arie Booy

Vandaag opent om tien uur de
beurs voor de eerste keer de poor-
ten in Den Helder. Er is van tevo-
ren al animo van het publiek.
Michiel Tegelberg, voorzitter van
de stichting Museumhaven Wil-
lemsoord, heeft kaartjes online
aangeschaft en toont ze aan pro-
jectleider Jet Sluik van de beurs.
,,Ik heb vrijkaarten, maar ik wilde
kijken of het aanschaffen van de
tickets gesmeerd verloopt”, legt de
Helderse commandeur buiten
dienst uit.
Volgens Sluik (uit Winkel) loopt
het inderdaad goed met de kaart-
verkoop: ,,We hebben al 1600 toe-
gangskaarten verkocht. Het evene-
ment moet nog beginnen en we
zitten reeds over de helft van ons
geraamde aantal. Dat is hoopge-
vend.”
In Enkhuizen, waar voorheen een
soortgelijke beurs gehouden werd,

schommelde het aantal bezoekers
tussen de drie- en vijfduizend. Het
evenement werd overgenomen en
naar Amsterdam verplaatst. Den
Helder rook zijn kans om de beurs
voor eigenaren en liefhebbers van
klassieke schepen op Willemsoord
te organiseren.
Van vrijdag tot en met zaterdag is
er van alles op maritiem gebied te
doen in en om de Oude Rijkswerf.
In de haven en grachten van Wil-
lemsoord liggen veel schepen van
bezoekers en deelnemers.
Buiten is het koud, binnen brandt
de verwarming. Het Pride-team
van standbouwer Pascal Riksman
verwacht in de loop van vandaag
alle stands en kramen gereed te
hebben. ,,De eerste standhouders
druppelen al binnen”, meldt hij.
,,We moeten hier en daar nog wat
plinten maken, dat kan ook als ze
de stands hebben ingericht.”Dick Hollander hangt een enorm allemansendje aan een scheepsbel. Het is gemaakt voor De Schieman-stand. FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Voorverkoop evenement succesvol

Maritieme
beurs is nu
al in trek

Drie dagen
De schepenbeurs gaat
vandaag open om tien
uur. Zaterdag en zondag
zijn bezoekers ook welkom
van tien tot vijf uur.

Vanuit thuishaven Den Oever zet-
ten de broers Arnold (47) en Marco
Bakker (44) uit Hippolytushoef
hun kraan-/werkschip WR 82 Ger-
dia in voor steeds meer nevenacti-
viteiten en opdrachtgevers.
,,In principe zijn we een assisten-
tieschip voor mzi-ondernemers
(mosselzaadinvang, red.), helpen
bij het plaatsen en weghalen van
mossellijnen. Omdat ze dat werk
tegenwoordig vaak zelf doen, zijn
we steeds meer een soort loonwer-
ker op zee geworden’’, beaamt de
jongste van de twee eigenaars/
kapiteins. ,,We moeten de koers
soms ook een beetje verleggen, op
die manier kan het schip mooi in
de vaart blijven.’’
De platbodem van 42 meter lang
en 220 ton was aanvankelijk een
kokkelschip op de Waddenzee. Het
is verbreed, voorzien van twee
spudpalen plus een kraan. Sinds
vissen op kokkels op de Wadden-
zee is verboden, hebben de Bakkers
hun vleugels uitgeslagen.
,,Het balletje is gaan rollen, toen
ons mzi-schip werd ingeschakeld
om voor Rijkswaterstaat naar een
meetpaal voor de kust van Petten
te varen, voor een onderhouds-
beurt’’, vertelt Arnold Bakker. ,,Die
palen staan op meerdere plekken
in zee en hebben sensoren waar-
mee waterstand, golfhoogte, zout-
gehalte en van alles en nog wat
wordt gemeten.’’

Waterjetmotoren
,,Er is sprake van aangroei van
pokken, mosselen en andere troep.
Dus namen we duikers mee, die de
boel onder water schoonmaakten,
en schilders om de paal te verven.
Sindsdien worden we wel vaker
gebeld.’’ Omdat de WR 82 voor
haar voortstuwing is uitgerust met

drie (360 graden draaibare) water-
jetmotoren, is het schip vrij wend-
baar en blijft redelijk stabiel drij-
ven. ,,We slingeren bijna niet’’,
aldus Marco Bakker. ,,Hebben geen
schroeven, dus onder water is het
in de buurt van het schip ook vei-
lig. Dat vinden duikers over het
algemeen zeer prettig.’’

Hotelschip
,,Doordat we een bult ruimte aan
boord hebben, dus containers
kunnen plaatsen en mensen ont-
vangen, zijn we ook prima inzet-
baar als ’bevoorrader’ en hotel-
schip. Ook andere partijen weten
ons vanwege die eigenschappen te
vinden.’’
Zo heeft de Gerdia geholpen bij het
verlengen van de koelwaterleiding
in de Noordzee voor ECN in Pet-
ten. Verleent het schip assistentie
aan Redstack, het bedrijf dat ener-
gie wint uit zoet - en zout water op
de Afsluitdijk. Is de WR 82 op pad
geweest met wrakduikers in het
gebied dat nu Tweede Maasvlakte
heet en met bodemonderzoekers in
de Eemshaven.
,,’s Zomers komt er een duikploeg
van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed aan boord’’, vertelt Arnold
Bakker. ,,Dat zijn archeologen, die
met steigergaas ook het wrak op de
Rede van Texel hebben afgedekt,
waaruit die bijzondere japon (uit
rond 1650, red.) is gehaald. Dat is
gebeurd vanaf ons schip. Dat gaas
vangt zand, vormt een bescherm-
duin, waardoor er geen zaken uit
het wrak weg stromen. Dat zijn
mooie, interessante klussen.’’

Arnold (links) en Marco Bakker aan boord van hun kraan-/werkschip, de Gerdia.
FOTO HOLLANDMEDIACOMBINATIE/MARTIJN GIJSBERTSEN

WR 82 is steeds meer
’loonwerker op zee’
Martijn Gijsbertsen

Den Oever ✱ Ze vissen op nonne-
tjes op de Noordzee en kokkels op
de Wester- en Oosterschelde, als er
veel aanbod is. Helpen mosselzaad-
bedrijven bij het uitzetten en inha-
len van hun oogstinstallaties. En
hebben regelmatig onderhoudslui,
wrakduikers en onderzoekers aan
boord.

Frikandellen
Zijn er gasten op de WR
82, dan gaat de frituur aan
om frikandellen te maken.
,,Goede verzorging, dat
onthouden ze’’, vertelt
Marco Bakker met een
knipoog. ,,Als gastheren
vragen ze ons regelmatig
wanneer de pan weer
tevoorschijn komt.’’

Den Helder ✱ Trots poseert Wil
Curvers met een groep voormalige
personeelsleden van de Marine-
luchtvaartdienst (MLD) en fami-
lie. In één van de expositieruim-
ten van de Traditiekamer op mari-
tiem vliegkamp De Kooy.
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Den Helder ✱ Koortsachtige activi-
teit van standbouwers van Pride en
organisatoren van de traditionele
schepenbeurs gisteren in één van
de monumentale gebouwen van
Willemsoord.

De HD 36 Volharding van rederij Zijlstra. FOTO FLYING FOCUS

De WR 160 Barentszzee van Van der Burg. FOTO FLYING FOCUS

Vaak lucht in voor
maritiem fotowerk
Martijn Gijsbertsen


