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Nieuwe 5-blads schroef 

 

De Chevrolet 4-wheeldrive 

Wippertruck uit 1944.    

 

De Zeeëgel 

 

Jan van Eeden krijgt rij-instructie van 

Boudewijn. 

Correctie vooraf:  

Helaas is er in de nummering bij de vorige nieuwbrief iets fout gegaan. 

Abusievelijk is die genummerd met 7 terwijl we aan nummer 8 toe waren.  

Vandaar dat deze nieuwsbrief het nummer 9 mee krijgt.  

Beste Kurt Carlsen vrienden,  

Het einde van 2011 is nabij, maar dat geldt nog niet voor het restauratie- 
en revisiewerk. We zijn u ruim anderhalf jaar bezig, voornamelijk met de 

boot zelf. We mikken op nog een jaar werk na nu en gaan dat ook als 
doelstelling overeind houden. In dat laatste ‘project’ jaar, 2012, moet de 
boot afgemaakt worden en dat geldt ook voor de revisie van de tractor en 
de bootwagen. Het geheel is dan eind van het jaar ‘operationeel,’ maar 
helaas is de zomer dan voorbij. Vandaar dat we ook druk zijn met het 
vinden van tijdelijke andere huisvesting voor al ons materiaal. Verderop in 

deze nieuwsbrief meer hierover.    
 
Wippertruck: 
Intussen hebben we definitief de hand weten te leggen op de orignele oude 
‘Wippertruck’ die op ‘station Noordwijk’ dienst heeft gedaan (vanaf 1953) 

bij de -toenmalige- NZHRM. De heer Johan van Rijn uit Noordwijk is de 
vorige eigenaar. Hij heeft de wagen goed onderhouden. Oorsponkelijk was 
deze legertruck inderdaad groen, maar bij de reddingmaatschappij 
werden ze blauw geschilderd. De trcuk wordt dus voor de tweede keer in 
haar leven blauw. Naat die klus zijn er een paar kleinere activiteiten te 
verrichten zoals de aanschaf van rijplaten en het uitvoeren van enkele 

reparties. Jan van Eeden, onze webmaster, is nu ook ‘truckmaster’ want hij 
gaat het werk werk rond de truck en overigens ook rond de tractor 
coördineren.  
  
Zeeëgel: 
De tractor is nu ook officieel eigendom van de Stichting en het revisiewerk 

wordt ingepland. We gaan samenwerken met een gespecialiseerde 
onderwijsinstelling, het Soma College in Harderwijk. Hier worden 
chauffeurs en monteurs opgeleid voor grondverzetmachines. Vooral voor de 
laatste onderwijsrichting, de monteursopleiding, is de Zeeëgel een mooi 
studieobject. De tractor moet weer geheel waterdicht worden gemaakt, de 

brandstoftanks moeten worden schoongemaakt, een zware trekveer van één 
van de rupsbanden (tracks) moet worden vervangen en de voorzieningen 
aan de tracks om geen schade aan het wegdek te berokkenen moet 
hersteld worden.  
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Voortgang boot restauratie: 

De onderkant romp van de boot staat aan de buitenkant in de plamuur en 

in het -niet zicht- deel in de witte grondverf van International Paint (twee 

componenten verf, type Interprotect). Ook de binnenkant van de romp en 

het voor- en achterdek staan nu twee maal in die grondverf.  

Het hoofddek is weer gemonteerd. De teruggeplaatste dekluiken, waar het 

hoofddek uit bestaat, zijn afgekit en klaar voor een eerste verflaag. De 

binnenkant van de motorkamer is na een aantal lagen grondverf behandeld 

met een speciale verfsoort die bestand is tegen hitte en chemicaliën. Deze 

verfsoort van International Paints (AKZO) heet Danboline.  

De motor staat op haar definitieve -verstelbare- steunen. Schroef- en 

schroefas zijn inmiddels ook gearriveerd (zie de eerste foto, boven), zodat 

we de hele aandrijflijn kunnen afmonteren en uitlijnen. De hele 

voortstuwingsopstelling is star, zoals in de oorspronkelijke uitvoering.  

In het achteronder wordt de originele bergruimte weer ingebouwd door een 

soort inbouwkist te monteren. Die is straks te bereiken via twee afsluitbare 

bronzen deurtjes. Naar zeggen was dit de vaste bergplaats van o.a. de 

jeneverfles.   

Open dag, 5 november 2011: 

De adhesie bleek tijdens de open dag op 5 november groot. We mochten 

enkele honderden mensen uit Noordwijk en van daarbuiten verwelkomen en 

rondleiden. Een aantal van het zijn ter plekke en sommigen iets later 

donateur geworden. De echte, wat oudere Noordwijkers bleven wat langer 

stil staan bij het getoonde fotomateriaal van weleer. De bijschriften met de 

namen van vroegere schippers en bemanningsleden hielp daarbij zeker.   

Financiën en huisvesting: 

De adhesie met onze subsidieverstrekkers is gelukkig minstens zo groot. 

Weliswaar zijn niet alle aanvragen gehonoreerd, maar er zijn wel weer 

toezeggingen voor het begrotingsjaar 2012 van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds en van het regionale Fonds1818 voor de aanschaf en revisie 

van de tractor en de Wippertruck en voor het realiseren van een tijdelijk 

onderkomen.  Ook van de gemeente Noordwijk verwachten we nog een 

bijdrage uit de cultureel erfgoed voorziening en ook het ANWB fonds heeft 

aangegeven dat men niet ongenegen is ons te steunen. We hebben die 

middelen allemaal hard nodig voor de eerder genoemde onderdelen en 

voor de aanschaffingen rond een tijdelijk onderkomen.  
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De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, te 

IJmuiden is ons erg terwille geweest met hun idee om te proberen te 

voorzien in een permanent onderkomen voor de Kurt Carlsen. In oktober 

2011 hebben zij een voorstel ingediend bij de gemeente om op de plaats 

van het huidige, oude Noordwijkse botenhuis, wat eigendom is van de 

KNRM, een Reddinghotel te bouwen met een aparte ruimte voor al ons 

materiaal. Deze ruimte past in onze ambitie om het Noordwijkse 

Reddingmuseum te realiseren.  

Om het in de afgelopen jaren opgelopen aanzienlijke verlies van 

hotelaccommodatie in het z.g. driesterrensegment te compenseren, zou dit 

initiatief bovendien goed passen in de ontwikkeling van Noordwijk. Er 

zullen, zoals gebruikelijk bij dit soort projecten, nog wel wat obstakels onder 

het wateroppervlak verschijnen en een dergelijk gebouw staat er natuurlijk 

niet aan het begin van 2013. Vandaar dat we eerst mikken op een plek en 

een semi-permanent dak boven ons hoofd vanaf eind 2012 voor enkele 

jaren.  

Na overleg met gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland in oktober 

en november 2011zijn er nu twee mogelijke plekken overgebleven voor een 

tijdelijk onderkomen. Een is direct naast de vuurtoren, voor het voormalige 

vuurtorenrestaurant en de andere locatie is op het gemeentelijke 

parkeerterrein naast het Palaceplein, tegen het duin dat grenst aan de Huis 

ter Duin appartementen. Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

Een leuke jaarwisseling gewenst namens alle vrijwilligers van de Stichting 

Kurt Carlsen!  

We wensen u alvast een vaste en veilige koers in het jaar 2012.  

 
Voor meer informatie en om je op te geven als donateur verwijzen 

wij je graag naar de website www.kurtcarlsen.nl/sponsoring.htm  
  

 

http://www.kurtcarlsen.nl/sponsoring.htm

