
Baggere bij 't naokstrand.

Odderjaon Volleker hà Visser & Smit opgekocht en die hadde 'n waarek 
aangenome in Noord-Holland ter hôôgte van Callansôôg. D'r mos een 
gaslaaiding vanuit zêê deur de duine getrokke worre en aangeslote op een 
verdêêlsesjon bij De Kooy, ten zuije van Den Helder. Volleker dee 't 
baggerwaarek voor d'n sleuf waer die laaiding in mos komme te legge. Kort 
onder de kust waarekte de de profielzuiger 'Slierecht XXI'. Vedder in zêê 
baggerde de
'Geopotes XI', een sleephoppertie, die 't ellefie wier genoemd omdat ie nie zô 
grôôt was. De bemanning van de 'Slierecht XXI' draaide twaolef op twaolef af. 
Je kon nie aan boord slaepe, dus wier d'r een onderkomme gezocht aan de wal
in Den Helder. De verbinding met de wal deeje we met een vissersbôôtjie, de 
'HD 106'.
Ten zoije van 't waarek was een naokstrand. D'r wazze wel extrao 
veerekaaikers aangevroge, maor d'r was nie veul meer te zien as een paor 
ouwe verlepte Duitsers. 't Was meer naom as zaok. Omdat de zêê in de winter 
nogaal tekeer kon gaon, wier 't waarek uitgevoerd in de zeumer. D'r kom bij 
dat 't in de winter gêên doen was voor vollek op 't naokstrand. Wat de zuiger 
bove haolde wier gelijk overboord gespote, met de strôôm mee. 
De bemanning van 't hoppertie liep acht op acht af en bleef aan boord, de 
accemedaosie was goed en de kok zurregde voor ete. Êên keer in de week wier
de bemanning afgelost. Bunkere deeje we in de Merinehaove in Den Helder. 
Daer hadde we spesjaole toestemming voor gekrege. Op een dag, toe d'r weer 



gebunkerd mos worre, wier de 'Geopotes XI' afgemeerd aan de kaoi, net voor 
een onderzêêër die daer òk lag. Tijdes 't mannevrere mos t'r op een gegeve 
mement een klappie vooruit gegeve worre. D'n ondeerzêêër lag een bietjie los 
in z'n trosse. Aan de wal sting een houte hoksie met een wachtsman om de 
lôôpplank van de wal naer d'n onderzêêër te bewaoke. Deur 't vooruit slaon 
van d'n hopper kwam de onderzêêër deur 't schroefwaoter een stuksie van de 
wal af, de lôôplank kwam tege 't hoksie aan en viel te waoter, met wachtsman 
en aal. Die vent zat te pitte, want hij hà niks in de gaote. In 't waoter wier die 
rap wakker en hij kwam aal gaauw bove waoter en we hebbe hum op 't drôôge
gehollepe en ok nog 't wachthoksie opgevist. Vedder waainig aan de hand. 
Maor in 't hoksie had 'ie een raodioochie en dat lag nou op de bôôjem van 't 
Nieuwe Diep. 
De commandant van d'n onderzêêër zêê: “As jij nou een nieuw raodioochie 
kôôpt, praote we nerreges meer over.” Toe 'k 't nieuwe raodioochie kwam 
brenge kree 'k een rondlaaiding in d'n onderzêêër. En zô hebbe we 't opgelost. 

Zeun van Sjorse, 


