
Nieuwsbrief  •  www.gebroeders-luden.nl  •  info@gebroeders-luden.nl

Stichting tot behoud reddingboot

GEBROEDERS LUDEN

MEI 2014



Ruud Hazeveld  secretaris
 

Beste lezers,

Bij deze ontvangt u de 1e nieuwsbrief van 2014.

De Gebroeders Luden had het afgelopen  jaar 

verscheidene vaaractiviteiten. Het aantal 

gevaren tochten bedroeg 42. Dit betrof een 

toename t.o.v. 2012 van 8 tochten.

Er waren veel promotionele activiteiten, te 

weten de nationale reddingbootdag in de 

Eemshaven, Sail den Helder, Lauwersland 

promotietour naar Leer, vlaggetjesdag 

Zoutkamp, admiraliteitsdagen te Dokkum en 

havenfeest Delfzijl. Hiervan is ook op de website 

verslag gedaan.

In oktober van 2013 zijn we begonnen in 

samenwerking met Esonstad om  korte 

vaartochten te organiseren op het Lauwersmeer 

voor de gasten die aldaar verblijven.

Aangezien het publiek steeds wisselt is hiervoor 

veel belangstelling.

In het begin van 2013 is de Gebroeders 

Luden een aantal dagen in dok geweest 

te Lauwersoog voor het gebruikelijke 

onderwaterwerk en waarbij de dekhuizen en 

het dek zijn geschilderd. 

    

In 2013 had de stichting 67 donateurs , 

verscheidene dienstverleners en 23 vrijwilligers.

We danken hen allen alsmede de 

opdrachtgevers voor vaartochten in het ons 

gestelde vertrouwen. Zonder hen kunnen wij 

niet.

Inmiddels zijn we 

de winter voorbij 

en is het nieuwe 

vaarseizoen al 

van start gegaan. 

De vrijwilligers zijn 

er weer klaar voor 

en er zijn al weer 

aanmeldingen 

voor dit jaar.
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PR Gebroeders Luden 

Er op uit
In ons team van zo’n 23  vrijwilligers heeft ieder zo 

zijn eigen “expertise”.En dat is maar goed ook want 

we kunnen niet allemaal op dezelfde plaats staan 

als het om b.v. het onderhoud van en in  de boot 

gaat, Daar zijn de ruimtes nou eenmaal niet op 

berekend en de één is liever aan dek en een ander 

in de machinekamer of stuurhut. Zo zijn de taken 

aardig verdeeld. Neem nou Andries en Willem, 

beiden zeeman geweest en laten het roestbikken 

en verven nu liever aan een ander over…. Wat zij 

dan doen?

Afgelopen winter  zijn ze op pad geweest met 

folders en het beleidsplan, beamer en laptop om 

wat revenuen te genereren voor de Stichting want 

de schoorsteem moet wel blijven roken.

Zo waren ze in november bij een seniorenclub 

zakenlieden in Sneek. Een leuke ontvangst in 

restaurant “Daaldersplak” met aperatief en heerlijke 

maaltijd en daarna optreden van de beide mannen. 

Uitleg van Andries omtrent de Stichting en Willem 

met beelden van de Gebroeders Luden, hoge 

zeeën en schipbreuk. Deze relatie is tot stand 

gekomen door Andries z’n schippersverleden en 

familiebanden.

Er was opkomst van zowel heren als hun dames 

met in totaal 60 personen.

In  januari reisden ze af naar het Groningse Bedum 

voor een club ouderen van de ANBO. Dat was een 

gevolg van een eerder optreden van de heren in 

Zuidwolde dichtbij Bedum. Het was geen volle 

zaal maar wel een dankbaar publiek omdat ze de 

Waddenzee en Lauwersoog kennen en ontzag 

hebben voor de reddingmaatschappij want 

uiteraard wordt daar ook bij stilgestaan. 

De  mrb Insulinde, de eerste zelfrichtende 

reddingboot ter wereld, en haar opvolger de 

Gebroeders Luden. Daarbij vallen altijd de namen 

van Mees en Klaas Toxopeus en frappant dat veel 

mensen knikken van herkenning.

In februari was het voor Andries een 

thuiswedstrijd  in de “Posthoorn” in Dokkum voor 

de seniorenclub Probus met een goede opkomst. 

Deze heren waren ook goed bekend met de 

KNRM door voormalig station Oostmahorn en nu 

Lauwersoog en de klinkende namen en artkelen 

in de media. Hier ook een leuke afsluiting met een 

broodmaaltijd.

Op zijn beurt gaat Willem in z’n eentje ook de 

provincies in met beamer en laptop om zowel 

het werk van de Stichting als van de KNRM 

te promoten met foto’s van zijn tijd op de 

reddingboot als stuurman en schipper.

Andries Straatsma en Willem Wilstra komen graag 

naar u toe.

(u kunt contact hiervoor opnemen via 
info@gebroeders-luden.nl)

Oostmahorn - bij de voormalige peilschaal
Gebroederlijk Luden en  de Insuline

v.l.n.r. Klaas Steegstra, Mees Toxopeus, Anne Steegstra, 
Klaas Steegstra, Klaas Toxopeus en Jannes Toxopeus

R E S T A U R E T T E

www.schierz icht.nl

• Vers gebakken vis
• Plateservice
• 2e kopje koffie GRATIS
• Diverse broodjes
• GRATIS kids-speel-corner

• Vers gebakken vis
• Plateservice
• 2e kopje koffie GRATIS
• Diverse broodjes
• GRATIS kids-speel-corner

Rieks & Janneke Gerdes
Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00



Hans Streelman  
onderhoudscoördinator

Onderhoud:

Tijdens de winterperiode is de centrale 

verwarming in de “Stuurhut”gewijzigd.

Er is ruimte verwarming middels radiatoren 

ter ondersteuning van de vloerverwarming 

aangebracht. Hiermee willen we het gasverbruik 

verminderen.

De materialen zijn gekocht bij Koninklijke 

Damstra Installatietechniek uit Driezum en door 

het CIV ter beschikking gesteld. De klus is door 

eigen vrijwilligers uitgevoerd.

De mast is voor onderhoud van de boot gehaald 

en bij het CIV in de werkplaats geschilderd. De 

zalingen zijn 

gericht en de 

radarreflector 

is nu vast in de 

mast geplaatst.

Het springnet is 

verlaagd en is 

nu weer op de 

originele hoogte 

gebracht. 

Daarmede is het 

uitzicht van de schippers aanmerkelijk verbeterd. 

Tevens is het springnet gereinigd.

De koppeling van de SB lenspomp is gereviseerd 

en werkt weer goed. 

De lagers zijn vervangen en heeft nu weer een 

geruisloze werking. 

In het bovenstuurhuis is een digitale Sailor RT-

2048 marifoon met het Baselpakket geplaatst. 

Deze is door Radio Holland, Delfzijl ter 

beschikking gesteld.

Voor de bemanning zijn 4 opblaasbare 

reddingvesten aangeschaft. Het draagcomfort 

van deze vesten is aanzienlijk beter dan de vaste 

blokjes reddingvesten. 

Voor de aanschaf is gebruik gemaakt van een 

aanbieding van Marine Discounter te Harlingen.

Het houtwerk van de boot is weer gelakt. Er is een 

demontabele zitbank gemaakt voor meer comfort 

voor meevarende gasten.

Onze donateur dhr Folkert Pool uit Warffum 

schonk ons een z.g.a.n. Suzuki buitenboordmotor. 

Deze kan aan de rubberboot om eventueel 

mensen op een plaat af te zetten. Hiervoor heel 

veel dank.

                            koppeling  lenspomp

marifoon naast het kompas



NL doet

Ook de Gebroeders Luden deed op vrijdag 

21 april mee aan de  klusdag welke landelijk 

werd georganiseerd door het Oranje Fonds.

Van de gemeente de Marne werd door 

burgemeester Koos Wiersma geklust aan 

de betonningsboei die onze vaste locatie 

markeert. Hij nam de flex ter hand om te 

laten zien hoe hij hiermee te werk gaat.

Koos Wiersma neemt de ton onderhanden

In het voorjaar werd door ons een vaarcursus I en II verzorgd. Dit zowel voor vrijwilligers van de  

Luden als andere belangstellenden. Deze werd gegeven door onze vrijwilliger en cursusleider 

Oomke Bos. 

Het is duidelijk dat de cursus in een behoefte voorziet. De controles en boetes van de overheid 

zijn aanmerkelijk toegenomen. De meesten konden zich verrijken met het vereiste vaarbewijs.

Tevens  is er in maart 

een cursus reanimatie 

en gebruik AED gegeven 

voor vrijwilligers van de 

Gebroeders Luden. De 

cursus werd gegeven 

in samenwerking met 

Piet Stuive -BHV uit 

Kloosterburen. Na afloop 

ontvingen de deelnemers 

een certificaat van het met 

goed gevolg afleggen van 

de cursus. Deze zal in de 

toekomst zeker herhaald 

worden. 

De mrb Gebroeders Luden voer om 10.30u uit op het bericht van kustwacht Schiermonnikoog dat er reeds 
geruime tijd een jacht voor het Friese gat ronddwaalde. Tenslotte was het op de Wierumergronden 
verdaagd. Het was toen juist laagwater geweest. 
Door de inmiddels optredende zeedampen werd het zicht steeds slechter. Ter hoogte van de 
Engelsmanplaat kreeg de reddingboot het jacht echter op de radar. Naderbij gekomen bleek het door de 
vloed naar het Noordwestgat te zijn gezet. Het jacht hoorde thuis in Spanje. De twee aan boord zijnde 
Spanjaarden verklaarden de koers te zijn kwijt geraakt. Overigens was alles wel aan boord en er was geen 
schade. Zij hadden geen detail zeekaarten van de Nederlandse kust. Op een overzeiler van de Noordzee 
zochten zij hun weg van Noorwegen via Helgoland naar het Kanaal. 
 Schipper Wilstra voorzag hen van een goede kaart en loodste het scheepje daarna naar buiten. Op eigen 
kracht vervolgde het voorts de reis naar huis. 
Om 13.30u lag de Gebroeders Luden weer op station. 
(bron de reddingboot juli 1973) 

 
Cursussen in ons onderkomen op Lauwersoog 
In het voorjaar werd door ons een vaarcursus I en II verzorgd. Dit zowel voor vrijwilligers van de  Luden 
als andere belangstellenden. Deze werd gegeven door onze vrijwilliger en cursusleider Oomke Bos.  
Het is duidelijk dat de cursus in een behoefte voorziet. De controles en boetes van de overheid zijn 
aanmerkelijk toegenomen. De meesten konden zich verrijken met het vereiste vaarbewijs. 

Tevens  is er in maart een cursus reanimatie en gebruik AED gegeven voor vrijwilligers van de 
Gebroeders Luden. De cursus werd gegeven in samenwerking met Piet Stuive -BHV uit Kloosterburen. 
Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat van het met goed gevolg afleggen van de cursus. Deze 
zal in de toekomst zeker herhaald worden.  

 

Inschrijfformulier donateurs 
 
JA, ik meld me aan als donateur en draag zo mijn steentje bij aan het in de vaart houden van 
de voormalige reddingboot Gebroeders Luden. 
 
naam: ………………………………………………………………………………..m/v 
 
adres: ……………………………………………………………………………….. 
 
postcode: ……………………………………………………………………………. 
 
woonplaats: …………………………………………………………………………. 
 
tel: …………………………………………………………………………………… 
 
e-mail adres: ………………………………………………………………………… 
 
datum + handtekening:……………………………………………………………..... 
 
Ik heb  € ……(vanaf € 25,- per jaar) overgemaakt op IBAN rek.nr. NL04 RABO 0103577262 
t.n.v. Stichting Gebroeders Luden te Lauwersoog o.v.v. donatie reddingboot. 
 
Aub opsturen naar de Stichting Gebroeders Luden, Haven 20, 9976VN  Lauwersoog. 
 
Uw gegevens worden nadrukkelijk alleen door ons gebruikt en niet doorgegeven aan andere 
partijen. 
 
 

Cursussen in ons onderkomen op Lauwersoog

- Juwelier Piersma Dokkum (in pdf) 
- Sterkenburg Lauwersoog (in pdf) 
- CIV Lauwersoog (in pdf) 

 
administratiekantoor 

H. FEENSTRA 
Nijenrode 105 

9301 XZ RODEN 
050-5020093 
06-53904014 

 
www.feenstraroden.nl 
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Henk Kuilman  vrijwilliger

Even voorstellen….

Mijn naam Henk Kuilman 66 jaar.(zou je niet 

zeggen,dank U) Iemand met een maritiem 

hart, toen ik 14 jaar was heb ik mijn eerste 

zeereis gemaakt met het m/s Antartica een 

coaster van 500 ton. Mijn oom was de kapitein 

eigenaar en het schip voer in opdracht van 

Wagenborg, zout of chinaklei naar Scandinavie 

en een bakkie hout terug zo sprak men erover. 

Vervolgens wederom weer een jaar naar de 

LTS hetgeen opnieuw een mislukking was en 

opnieuw een vakantiereis op hetzelfde schip 

bij terugkomst in Den Helder waar gebunkerd 

moest worden. Mijn vader kwam aan boord en 

stelde het volgende voor, of ik ging serieus naar 

school en ging mijn best doen of ik bleef varen, 

de keus was snel gemaakt en ben blijven varen, 

eerst als lichtmatroos toen onder de gage en 

vervolgens als vol matroos 3 jaren lang. Toen 

naar de zeevaartschool in Groningen en al snel 

bleek dat ik uit het juiste zeemanshout was 

geboren. De studie liep boven verwachting 

zonder dat mijn vader zich er mee bemoeide, 

hij was kleermaker dus van mijn studie had 

hij geen verstand en dat is denk ik mijn geluk 

geweest. Na afronding van mijn studie heb 

ik nog 5 jaren als stuurman gevaren en ben 

gestopt omdat ik ging trouwen. Ik ben toen 

in het transport terechtgekomen eerst als 

knoeier op kantoor en vervolgens als planner. 

links Ruud Hazeveld, rechts Henk Kuilman
aan het werk met de mast

Vervolgens nog een eigen transportbedrijf 

gehad met 15 trekkende eenheden deze toen 

verkocht wegens rijkdom, toen nog 10 jaar 

als directeur gewerkt bij de Bruin Transport 

in Surhuisterveen (Friesland). Jawel ik ben 

een rasechte Groninger je moet maar durven. 

Toen dit bedrijf werd overgenomen dooor Vos 

logistics kreeg ik ontslag en ben ik voor mezelf 

begonnen als jachtschilder wederom een groot 

succes. Ik doe dit nog steeds en heb mezelf als 

vrijwilliger aangemeld bij de stichting Gebr. 

Luden .Ik moet zeggen met veel plezier, fijne 

medestanders en een gemoedelijke sfeer alles 

mag en niets moet en toch doe je iets dat geeft 

een goed gevoel en hoop dit ook nog jaren te 

mogen doen. Ikzelf heb een zeilboot, een v.d 

Stadt 34, waar ik veelal mee naar de Oostzee 

vaar voornamelijk Zweden want dat is een land 

waar ik me bijzonder thuisvoel. Ik hoop dat de 

lezer een beetje het gevoel heeft wie ik ben wat 

ik ben en hoe ik ben en wens ieder een net zo 

gelukkig leven als ik dan komt het wel goed, 

groeten Henk 

Handgemaakte
geboortelepels



Sponsoren van de 
Gebroeders Luden:  

Brokmui 24
9101 EX Dokkum

tel:  06 -  53212647
fax: 0519 - 296547

E-mail: info@stradosales.nl
www.stradosales.nl

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen

Haven 20, 9976 VN Lauwersoog

Tel: 0595 - 528 300

www.wadlopen.com

Landal Esonstad
Skanserwei 28 9133 DV Anjum

Tel. +31-(0)519-32 95 55
www.landal.nl

***

Anna Dorothea

Hingststichting

***

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum  Tel.: (0519)220800 
Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum Fax: (0519)220850

www.reposdokkum.nl    info@reposdokkum.nl          

G R AV E E R -  E N  F R E E S T E C H N I E K

Inschrijving  KvK  01047909.  BTW  NL  809848806.B.01.  Op  al  onze  o�ertes,  opdrachten  en  overeenkomsten  zijn  de  laatste  ter  Gri�e  van  de  Rechtbank  te  Utrecht  
gedeponeerde  voorwaarden  van  de  Nederlandse  Vereniging  van  Ondernemers  in  het  Graveerbedrijf  van  toepassing.  Deze  worden  u  op  verzoek  toegezonden.
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Beurtvaart 4  -  9101  RB  Dokkum
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gedeponeerde voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Graveerbedrijf van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

GRAVEER-  EN  FREESTECHNIEK

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum
Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum

Telefoon (0519) 220 800
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Iban NL52 RABO 0320 20 7080
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Kolkensloane 4, 9114 AG, Driezum
Postbus 2, 9114 ZP, Driezum

Telefoon +31 (0)511 42 45 00 
Fax +31 (0)511 42 43 43
E-mail info@damstra.nl

Dokkum

P. Prinslaan 15
Postbus 35
9100 AA  Dokkum
Telefoon (0519) 29 23 25
Fax         (0519) 29 23 22
info@raadsma.nl

Heerenveen

Telefoon (0513) 63 16 00
Fax         (0513) 63 16 24

Leeuwarden

Telefoon (058) 21 27 099
Fax         (058) 21 27 055

Groningen

Telefoon (050) 54 70 070
Fax         (050) 54 70 079 KENNIS IS KUNNEN
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Lauwerszee u.a. 
... LAUWERSOOG/HARLINGEN

Haven 16 - 20  -  9976 VN Lauwersoog  -  Tel. 0519 - 34 92 91
Fax Adm. 0519 - 34 91 76

Fax In-/Verk. 0519 - 34 93 50



Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden

        Haven 20 - 9976 VN Lauwersoog

       email:info@gebroeders-luden.nl

          www.gebroeders-luden.nl

UIT DE HISTORIE  
24 JUNI 1973 – SPAANS JACHT VERDWAALD

De mrb Gebroeders Luden voer om 10.30u uit op het bericht van kustwacht Schiermonnikoog 

dat er reeds geruime tijd een jacht voor het Friese gat ronddwaalde. Tenslotte was het op de 

Wierumergronden verdaagd. Het was toen juist laagwater geweest.

Door de inmiddels optredende zeedampen werd het zicht steeds slechter. Ter hoogte van de 

Engelsmanplaat kreeg de reddingboot het jacht echter op de radar. Naderbij gekomen bleek het door 

de vloed naar het Noordwestgat te zijn gezet. Het jacht hoorde thuis in Spanje. De twee aan boord 

zijnde Spanjaarden verklaarden de koers te zijn kwijt geraakt. Overigens was alles wel aan boord en er 

was geen schade. Zij hadden geen detail zeekaarten van de Nederlandse kust. Op een overzeiler van 

de Noordzee zochten zij hun weg van Noorwegen via Helgoland naar het Kanaal.

Schipper Wilstra voorzag hen van een goede kaart en loodste het scheepje daarna naar buiten.  

Op eigen kracht vervolgde het voorts de reis naar huis. Om 13.30u lag de Gebroeders Luden weer op 

station.

(bron de redding boot 1973)

Afgelopen december was het extreem 
hoogwater te Lauwersoog tengevolge 

van storm en springtij.
Het water stond tot aan de drempel 

van de Stuurhut.
Veel rommel was aangespoeld.

Zandzakken waren echter nog niet nodig.


