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Even een kort aardig verhaaltje over een Lloydpet opgetekend uit de mond van onze 

voorzitter Fred. 

Het gaat over Joop Konings een bekende van mij zowel als van Fred van de tijd dat 

we samen hebben gevaren op de Vlieland (Joop als 3e, Fred als 5e en ik als 2e wtk), 

had zijn klarinet bij zich maar ik heb hem op die reis weinig of nooit horen spelen 

vanwege de hoeveelheid werkzaamheden.  

Hij was toen al lid van een dixieland bandje ik spreek over 1969 en Fred trof hem 

jongstleden september 2018 bij het “Jazz by The Sea”-festival in Domburg. Een 

geweldig evenement. Daar worden ook dweilbands voor uitgenodigd. En in één van 

die bands speelt ons lid Joop mee en natuurlijk op de klarinet. Dit als intro en nu het 

verhaal. 

 

Enige tijd terug heb ik eens een oproep gedaan op verzoek van Joop, of er nog 

iemand was, die een pet met embleem van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd in 

bezit had en die wilde afstaan. Omdat Joop tijdens het spelen met de band zijn pet 

met embleem altijd draagt. En tijdens een optreden in Duitsland is zijn pet van zijn 

hoofd gehaald en voorgoed verdwenen. Op die oproep kwamen diverse reacties. 

Om nu het resultaat te laten zien: op beide foto’s is Joop te zien in actie met pet en 

embleem. 
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Nog een leuk detail van jaren terug Joop werd, ook in Domburg, aangesproken op 

zijn embleem. Dat bleek één van de heren Ruys te zijn. Nu, terwijl Joop en ik tijdens 

een kleine pauze even stonden te praten, kwam een dame nog eens goed naar de 

pet met embleem kijken. En begon daar over. Bleek haar echtgenoot, die er 

overigens ook bij was, bij de Lloyd te hebben gevaren als stuurman. Over dat laatste 

hebben wij niet moeilijk gedaan. Maar het was weer een leuke ervaring natuurlijk, wat 

zo’n embleem 48 jaar na het opgaan de Lloyd in de Nedlloyd nog te weeg kan 

brengen. 

Verder kreeg ik van Theo Olierhoek een link over het bouwen van een “jachtje“ in het 

Brabantse land. (Ctrl + klik gebruiken om te openen)  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6179977/Images-50-metre-superyacht-

pieced-Dutch-dock-sold-28MILLION.html  

Leuk om te zien hoe ze daar ook sectiebouw toepassen, overigens is bij Oceanco in 

Alblasserdam een paar weken geleden een jacht van 109 mtr te water gelaten. 

Compleet afgebouwd en op inspectie na klaar om aan de testvaarten te beginnen in 

een dok met een hele grote overkapte klimaat geregelde werkplaats. 

Water inlaten, deuren open en varen zie het YouTube filmpje. Inmiddels ligt ze aan 

de werf afgemeerd voor de fine tuning en oplevering. 

https://youtu.be/YKtB8RGpq9w  (Ctrl + klik gebruiken om te openen) 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6179977/Images-50-metre-superyacht-pieced-Dutch-dock-sold-28MILLION.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6179977/Images-50-metre-superyacht-pieced-Dutch-dock-sold-28MILLION.html
https://youtu.be/YKtB8RGpq9w
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