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PRAAIRAPPORT SCH 236 NOORDSTER  
 

Praaibericht No. 5 – juli 2018 
 

Waarde Vrienden, Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling 
 

Wethouder aan boord 
Vrijdag 8 juni sloot onze Graaiploeg  het voorjaarseizoen af met  
een gezellige bijeenkomst  bovendeks ‘samen met de vrouwen’  
om te vieren dat de Noordster klaar was voor Vlaggetjesdag.   
Halverwege voltrok zich een historische gebeurtenis: de daags  
tevoren tot stadsdeelwethouder Scheveningen benoemde  
Boudewijn Revis kwam aan boord zijn ‘eerste ambtshandeling’  
verrichten. Hij kreeg geheel onverwachts een verfkwast in  
handen  gedrukt om daarmee de stuurboordsgalg in de menie  
te zetten. Dat deed de wethouder met vaardigheid en verve.  
Als bewijs van bekwaamheid kreeg hij een monsterboekje  
uitgereikt in de rang van ‘scheepswethouder’.  
Ten besluite werd het ‘Lied van de Noordster’ (deel II) gezongen.  
     

Eerste ambtshandeling Wethouder Revis.  
Fotograaf: Geert Gunneweg 

Proefvaart 

De daaropvolgende dinsdag 
volgde een spannend moment: de 
proefvaart. Na een lange winter 
ging de Noordster voor het eerst 
van de kant en naar buiten. De 
proefvaart verliep geheel naar 
wens: de motor liep als een 
zonnetje en de logger  was 
helemaal in zijn vertrouwde  
element zodra hij de zee rook. Het 
echtpaar Hulshoff spotte vanaf 
hun appartement aan de Dr. 
Lelykade  de Noordster toen hij 
net van de kant was en ‘een 

‘Een klappie erbij…”. Fotograaf Marijke Hulshoff   klappie erbij gaf’ en haalde 
daarmee een primeur… 
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Juryschip vlootschouw 

Op Vlaggetjesdag 16 juni beleefde de Noordster haar ‘finest hour’. Zij was door de 
Graaiploeg rijk in de vlaggen gezet en vormde een blikvanger in de haven. Om 13.00 uur ging 
de Noordster in vol ornaat en met aan boord sponsors en vrijwilligers de haven uit. 
Daarachter keurig in kiellinie gevolgd door zo’n tien viskotters  en drie historische 
vissersschepen. Die werden door een eveneens aan boord zijnde jury beoordeeld op hun 
staat van onderhoud en pavoisering. Een prachtig gezicht – de Noordster nam haar glansrijke 
rol als ‘Vlaggeschip van Schevening’ geheel. En dat terwijl de restauratie nog maar net is 
begonnen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCH 236 uitgaand op Vlaggetjesdag. Fotograaf onbekend) 
 

‘Oudste’ van het eerste uur 

De fondswerving gaat intussen ook door. Tijdens de Scheveningse Dag op  zaterdag 23 juni 
stond bestuurslid Wout Bruin op het voorplein van Muzee Scheveningen voor een mooi 
ingerichte Noordster kraam in visserstenue donateurs te werven.  

Als resultaat kon weer een aantal monsterboekjes worden uitgereikt. Een daarvan was voor 
een wel heel bijzondere bezoeker, de heer Cor van der Harst (86) uit Den Helder. Hij hielp in 
1950 de Noordster ‘toesteken’ voor de eerste teelt  en voer in dat jaar als 18-jarige mee in 
de rang van  ‘oudste’ (7/8 matrozendeel). Hij is vrijwel zeker het enige bemanningslid ‘van 
het eerste uur’ uit 1950 dat nog in leven is. Aan de kraam monsterde hij voor de tweede 
keer aan op de Noordster – maar nu als donateur. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oudste Cor van der Harst (2e v.r.)monstert aan voor tweede keer. Fotograaf mevr. Van der Harst 
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Volvo Ocean Race 

De maand juni werd afgesloten met een bijzondere week – de finish van de Volvo Ocean 
Race op Scheveningen! Onze Noordster heeft daarbij niet werkloos aan de kant gelegen, 
maar is op verzoek van het organisatiecomité diverse keren met haar genodigden 
uitgevaren. Zondag 24 juni stoomde de Noordster naar de finish om de winnaars te 
verwelkomen. Een prachtig gezicht om de aanstormende zeilvloot te zien. Schipper Kees 
Gielbert wist zodanig te manoeuvreren dat de winnaar Dongfeng op zo’n korte afstand aan 
stuurboord passeerde dat we hadden kunnen praaien. Tijdens de daaropvolgende dagen 
ging de Noordster vijf keer naar buiten onder vaardige stuurmanshand van Leen Kleijn. Elke 
keer hadden we enthousiaste  vrijwilligers uit onze Graaiploeg aan boord, van wie ik in het 
bijzonder wil bedanken Wout Bruin en Ed IJzendoorn, die geen reis hebben overgeslagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sch 236 bij de finish van de Volvo Ocean Race. Fotograaf: Marten A. de la Vieter 

 

Een hartelijke groet vanaf  brug en bestuurstafel van de Noordster! 

 

Mr. Henk Grootveld 

Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen 
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