
 
            
            
            
            
             
 
 

 
*** NIEUWSBRIEF oktober 2011 *** 

 
Van de Bestuurstafel. 

  
Lauwersoog, 10 oktober 2011. 
 
Geachte donateur, begunstiger en dienstverlener, hierbij de tweede Nieuwsbrief van 2011. 
 
Gelukkig hebben de meeste donateurs hun donateursschap betaald en zijn er ook weer nieuwe 
donateurs bijgekomen 
Als bestuur zijn we hier erg blij mee want zonder uw steun, hetzij in financieel opzicht hetzij 
in materieel opzicht hetzij in hulpverlening in welke vorm dan ook, zou de Stichting geen 
bestaansrecht hebben. 
 
Op 22 oktober zal er weer een donateursdag zijn; het clubhuis “de Stuurhut” op Lauwersoog 
is dan te bezichtigen en er worden tochtjes met de Gebroeders Luden gevaren. 
 
Het afgelopen seizoen zijn er een aantal grote activiteiten geweest:  
- het clubhuis “de Stuurhut”is in gebruik genomen,  
- het weekend met de Insulinde in april j.l. is goed verlopen. 
- recentelijk hebben we meegedaan met de promotie van het fotoboek van oud schipper 
Willem Wilstra in Drachten. 
- er is een gesprek geweest met KNRM IJmuiden om weer een tot goede samenwerking te 
komen 
 
Het aantal vaartochten dit jaar is wat afgenomen t.o.v. vorig jaar, hopelijk neemt het volgend 
jaar weer wat toe. 
Een aantal vrijwilligers hebben zich aangemeld ook hiermee zijn we weer redelijk op sterkte. 
 
Helaas is de aanvraag voor subsidie uit het Europese Visserijfonds niet gehonoreerd. 
De nieuwe website die o.a uit dit Fonds betaald zou worden is er inmiddels wel gekomen. 
Ook is de Gebroeders Luden inmiddels voorzien van een Automatic Indification System 
(AIS) . 
 
Middels dit systeem kunnen de schepen onderling op zee zien met welk schip ze te 
maken hebben, ook worden de koers, snelheid en bestemming zichtbaar gemaakt. 
Dit alles ter verhoging van de veiligheid. 
Ook thuis op te zien op de pc via o.a. www.marinetraffic.com 
 
 

*** 
 
 
 
 



Coördinator onderhoud Hans Streelman 
 

 

 
 
 
Tijdens de dokbeurt begin april bij 
Welgelegen is de Gebroeders Luden weer 
in de verf gezet. 

 
 
 
 
 
 
Aan het onder water deel is de ijsschade 
hersteld, tevens is de romp geverfd om 
tijdens de Insulinde dagen goed voor de 
dag te komen 
 

 
 
Wegens overgang naar een andere verzekering was het nodig om vlakdikte metingen te doen. 
De plaatdikte was nog ruim voldoende 7 mm gemiddeld, onder de motoren zelfs 40 mm. 
Schroefas en roerkoning spelingen zijn gecontroleerd, deze waren minimaal. 
De wetgeving is veranderd en schepen langer dan 20 meter moeten een certificaat van onderzoek 
hebben en wel met een overgang tot 2018, maar omdat we in dok lagen is de inspectie hiervoor ook 
gedaan en inmiddels hebben we het Certificaat.  
Met dank aan Oranje Verzekeringen. 
Een ander iets van de veranderde wetgeving is dat de Gebroeders Luden van AIS voorzien moest 
worden.  
Het Ministerie van Waterstaat gaf hiervoor subsidie, dus hebben we nu AIS.  
Als we varen zijn we nu te volgen via diverse AIS websites, o.a site van KNRM Lauwersoog. 
 
De JRC radar is niet meer te repareren,  inmiddels is er een aanbieding voor een nieuwe radar van 
Alphatron. Wanneer de financiën het toelaten gaan we over tot aanschaf hiervan. 
 

          
 
 

De oude middengolf-zender/ontvanger 
is inmiddels geïnstalleerd. 
Deze is geschonken door Sybrand Zijlstra 



Bestuurslid Rudolph Boersma 
 
Een aantal keren mocht ik al te gast zijn op de gebroeders Luden. En elke keer was het weer een 
belevenis. En ik heb niet zoals vele vrijwilligers bij de stichting een spannend nautisch verleden, 
maar zo’n prachtig schip met zo’n roemrucht verleden, maakte ook bij mij iets los. Toen Andries 
Straatsma mij in de zomer van 2010 dan ook vroeg of ik mij in wilde zetten voor “De Luden”  heb ik 
niet lang na hoeven denken en heb ja gezegd. 
Ik ben Rudolf J. Boersma ,48, getrouwd met Durkje, vader van Hinke (21)  en Jan Pieter(20) en  kom 
uit Dokkum. Na 12 jaar als leidinggevende in een grote fabriek te hebben gewerkt heb ik de (nog 
steeds opvallende ) keuze gemaakt om te stoppen met mijn betaalde baan en de verzorging van onze 
kinderen voor mijn rekening te nemen.  Vanaf  ’98 ben ik in het Dokkumer gemeenteraad actief 
geweest, waarvan de laatste jaren als wethouder. 
Toen dit vorig jaar stopte ben ik dus in het bestuur van de Luden gerold en ik moet zeggen dat het 
heel plezierig is om daarin te functioneren en om te zien hoe de zaken steeds beter gaan draaien. De 
takenverdeling sluit prima aan bij de interesses en de capaciteiten van de leden, een enthousiaste club 
vrijwilligers, de financiën zijn op orde, relaties met de voor ons belangrijke partijen zoals de KNRM 
zijn goed, het materiaal ligt er prima bij…. Absoluut geen reden om tevreden achterover te hangen, 
maar wel een prima uitgangspositie! 
Er wordt hard gewerkt om de tochten die nodig zijn om het schip draaiende te houden, te organiseren 
en te bemannen. En tussendoor is er dan ook nog tijd om met de Luden naar de bijeenkomsten te 
gaan waar je kun “pronken”met je schip. Vorig jaar naar Sail in Amsterdam, dit voorjaar het 
prachtige evenement met “onze” Insulinde erbij, binnenkort naar Groningen voor de dag van de 
geschiedenis, de ORG dag in Lemmer, waar veel oude reddingsschepen en bemanningen  elkaar 
treffen…  
 In het bijzonder wil ik hier even noemen dat we de eer hadden om centraal te mogen staan bij de 
presentatie van “Het zeegat uit”,het boek van voormalig schipper van de Luden, Willem Wilstra. 
Zulke momenten zijn voor vrijwilligers en bestuur de krenten in de pap. Woensdag  14 september j.l. 
werd de Luden door Willem Wilstra en Wietze Zijlstra vakkundig naar Drachten gevaren. Wat een 
genoegen om te zien hoe deze heren met de Luden kunnen manoeuvreren en om hun verhalen  te 
kunnen  horen. Prachtig!  De boekpresentatie op de daaropvolgende vrijdagmiddag was bij 
schitterend weer met Staatssecretaris  Joop Atsma als boeiende spreker. Vele gasten hadden een 
prachtige middag met stoere verhalen en een hoog reüniegehalte.  We hopen voor Willem Wilstra dat 
de verkoop van zijn boek net zo strak verloopt als de door hem georganiseerde presentatie ervan.  
 

 

 

 
Afmeren in Drachten. 
v.l.n.r. Wietze Zijlstra (ex-machinist Luden) 
Willem Wilstra (ex-schipper) en Koos 
Bottema (vaarcoördinator) 

Presentatie van het boek “Het zeegat uit” 
aan staatssecretaris Atsma (milieu en 
infrastructuur), door Willem Wilstra 
(oudschipper van de Gebr. Luden) 
 
boek te bestellen via de Gebr. Luden bij 
Andries Straatsma tel. 06-53212647 
 



 
Vrijwilliger Harry Pijpstra 
 
Graag wil ik mij aan U  voorstellen, mijn naam is Harry Pijpstra en woon al vele jaren in Lauwersoog en al enkele 
jaren met pensioen .Ik ben dit jaar bij de Luden gekomen en wel als opstapper/klusser. Doordat deze reddingsboot 
voor mij persoonlijk  iets heeft denk bv aan mensen van Lauwersoog die erop hebben gevaren de verhalen  van 
reddingen en gevaar voor eigen leven en wat mij persoonlijk nog bij blijft is dat  Hans Westenberg die tijdens  een 
reddingactie overboord sloeg en na enkele bange uren toch  werd gered. Als je de  Gebr. Luden zegt dat weet je 
Lauwersoog. Iedere dinsdag komen wij bij elkaar in “de Stuurhut” zo noemen wij ons verblijf op de Haven 20 waar 
wij onder het genot van een kop koffie  bespreken wat er zoal nog te doen is aan de boot o.a schilderen , div. 
reparaties, er is altijd wel wat te doen.  
 

 
Ook wordt er nagepraat over de tochten die wij hadden. Hoe onze gasten het vonden en waar wij het zo nodig 
kunnen verbeteren .Al met al een bevlogen  groep vrijwilligers met een goede sfeer onderling .Wanneer U ons blijft 
steunen of nog gaat steunen met een financiële gift dan kunnen wij ervoor zorgen dat deze prachtige redding boot 
voor Lauwersoog blijft behouden. 

*** 
 
Penningmeester: Sjoerd van der Meij 
 
Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief werd vermeld ben ik per 1 januari 2011 toegetreden tot het bestuur in de 
functie van penningmeester. 
Mijn achtergrond is het bankwezen waarin ik 40 jaar aktief  ben geweest in binnen- en buitenland, waarvan de 
laatste 14 jaar in Rotterdam. De wereldwijde financiering van de handel in m.n. agrarische grondstoffen als granen, 
eetbare oliën en veevoedergrondstoffen was mijn specialisme. Sinds 2006 met vervroegd pensioen en ook sinds dat 
jaar woonachtig in de stad Groningen. 
De relatie met het water, varen en schepen is duidelijk als rotterdammer en tevens via mijn vader die gevaren heeft 
voor de HAL. 
Sinds jaren zeil ik met mijn partner in een stalen S-spant kajuitjachtje tot voor kort voornamelijk in Zeeland maar 
nu ook vanuit Dokkumer Nieuwe Zijlen op het Lauwersmeer en het wad. 
Naast wat andere aktiviteiten ben ik ook vrijwilliger bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de Stad en m.n. 
betrokken bij het in de vaart brengen en houden van de vorig jaar aangekochte direktie/sleepboot de PW 17 van de 
Provinciale Waterstaat gebouwd in 1922 bij de Gideon werf in Groningen.  
         

 

 

De gerestaureerde Emma – PW 17 

in volle glorie, 

eigendom noordelijk scheepvaart museum 

 

Ten aanzien van de financiële, administratieve en verzekeringstechnische kant van onze stichting kan ik nog het 
volgende melden. 
In het kader van transparantie en controle hebben we besloten scheiding toe te passen tussen de zuivere 
boekhouding en het financiële beheer. In praktijk wordt de boekhouding dus voortgezet door het 
accountantskantoor De Jong & Laan in Groningen en het overall financieel beheer en rapportage door de 
penningmeester. Ook zal het accountants-kantoor het jaarlijkse financiële verslag blijven samenstellen.  
De verzekering van schip, bemanning en zeer belangrijk de aansprakelijkheid voor passagiers, 

Op de foto rechts Harry Pijpstra, 
als opstapper tijdens een tocht 
met de Fa. vd Ley   
 
 



 
 
de z.g. P&I dekking, is m.i.v. dit jaar ondergebracht bij de gespecialiseerde onderlinge scheepsverzekeraar Oranje 
in Groningen.   
 
De financiële gang van zaken dit jaar ontwikkelt zich naar omstandigheden redelijk naar tevredenheid al 
constateren wij ook bij onze sponsors en donateurs een zekere aarzeling t.a.v. hun bijdrages.  

*** 
 

  
Secretaris Ruud Hazeveld 
Het jaar loopt weer bijna teneinde en terugkijkend is er door vrijwilligers en bestuur veel energie 
gestoken  in de Gebr. Luden. We zijn in dok geweest en de romp is weer in de paint gezet. 
Ook het dek is opnieuw geverfd. Op de Luden is altijd wel wat te doen, echter in de wintermaanden 
staat het buitenwerk op een laag pitje. 
We hebben voor diverse bedrijven vaartochten gedaan waarbij we enthousiaste reakties ontvingen. 
Hoogtepunt was de week van de Insulinde in april j.l waarbij we in samenwerking met de KNRM tochten 
op het Lauwersmeer (met schoolkinderen uit Friesland en Groningen)  hebben gemaakt. 
Ook zijn we met rondvaarten het wad opgeweest. 
 

  
        Annie Jacoba en Koning Willem 1     gebroederlijk naast elkaar 
 
Verder waren we aanwezig in Zoutkamp bij vlaggetjesdag, begin september was er de zeilregatta op het 
Lauwersmeer, de boekpresentatie in Drachten van Willem Wilstra en de jaarlijkse vergadering van de “Oude 
reddingsglorie in Lemmer. Zeer recentelijk  gaven we acte de presence bij de 25e dag van de Groninger 
Geschiedenis in samenwerking met het visserijmuseum, de ZK4 en de PW17 van het scheepvaartmuseum. 
Ook hebben we enkele asverstrooiingen gedaan op het wad.  
Voor het komende jaar gaan we er weer volop tegen aan met de inzet van onze vrijwilligers om de Gebr. 
Luden te behouden. Voor de boot is er maar één plaats en dat staat achterop: LAUWERSOOG  
Tot slot zie ook onze website: www.gebroeders-luden.nl 
 

 

 
Drukke bedoening in Lemmer tijdens de ORG. 
Op de voorgrond de Willem Horsman (van Schier), 
Johanna Louisa  
Gebroeders Luden 
Koningin Juliana 
Neeltje Jacoba 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Naschrift  bij de  Nieuwsbrief  van oktober 2011 
 
De zomer is in natte vorm aan ons voorbij geflitst. 
Ik hoop dat U als lezer,begunstiger of donateur ondanks alle regenachtige 
dagen toch nog hebt kunnen genieten van Uw vakantie of vrije tijd. 
Tevens hoop ik dat nog U steeds met een warm hart en positieve instelling 
naar het behoud van onze ex-reddingboot Gebroeders Luden kijkt. 
Zoals vaker gezegd De Luden hoort bij Lauwersoog en Lauwersoog heeft 
als attraktie en varend erfgoed De Gebroeders Luden. 
2011 is ook weer een enerverend jaar geweest ervan uitgaande,dat ons 
echte seizoen behalve dan ter afsluiting de donateursdag op 22 oktober a.s. 
ten einde is. 
 
Nieuws is dat mijn voorzitterschap per 1 january  a.s. eindigt. 
Al langere tijd was er onvoldoende tijd om deze taak zorgvuldig uit te voeren. 
We praten toch over een kleine rederij die ook aan zijn wettelijke eisen moet voldoen, 
waarbij wij als Stichtingsbestuur en vrijwilligers een forse verantwoordelijkheid dragen in het  
uitvoeren van onze taken. 
Ik kan die taak niet meer ten volle uitvoeren en zie dan ook graag met positieve gevoelens 
mijn opvolging tegemoet,de Gebroeders Luden zal zonder meer deelgenoot van Lauwersoog 
blijven daar ben ik van overtuigd en een voorzitter komt er ook ongetwijfeld. 
Degenen die vermoeden dat ik het rustiger aan ga doen hebben het mis er zijn nieuwe 
uitdagende taken om de hoek komen kijken en daar ga ik de komende jaren aan werken. 
Ik wens U allen een gezonde toekomst en wie weet zien we elkaar nog ergens. 
 
 
Oomke Bos 
 
Voorzitter 
 
 
 


