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Gezonken:
Douaneboot de Albatros

De 89 jarige Jan Raaphorst was zondag 
14 oktober een proefvaart aan het maken 
met zijn douaneboot  „Albatros“ een zelf
op schaal zelf gebouwd modelbouwbootje 
van negentig centimeter die hij al 40 jaar 
lang in bezit en onderhouden heeft. 
Het ging mis bij een iets te  ruwe beweging  
waarna de „Albatros“ kapseisde . 
Leden van de Haagse Modelboot Club 
(HMBC.nl) schieten hun clublid te hulp door 
te gaan dreggen na een halve dag bezig 
te zijn geweest, lukte het niet om de boot 
uit het water te vissen.
Diezelfde avond heeft de secretaris van 
HMBC contact gezocht met één van zijn 
leden, die ook lid is van Onderwater Sport 
Vereniging ASCON. 
Enkele jaren geleden (augustus 2015) 
hadden wij van O.S.V. Ascon 
een keer succesvol een boot opgedoken 
en de vraag was of wij bereid waren om dit 
nog een keer te doen. 

Diezelfde avond kon Martin (HMBC en Ascon lid) melden aan de secretaris dat er duikers bereid waren voor 
dit project. Deze duikoperatie zou zaterdag 20 oktober plaatsvinden. 
Een Asconlid was dinsdag langs TVWest gegaan of dit een leuk regio item voor hun was. 
TVWEST vond dit een leuk idee en stuurde er een verslaggever en cameraman ernaar toe.
Het duikteam voor deze dag bestond uit Stan en Patrick met aan de kant Emmy die onze volglijn in de gaten 
zou houden. Zaterdag om 10 uur begonnen de duikers met de voorbereidingen van de operatie. 
Om even over elf gingen de duikers te water verbonden aan een lijn waarbij een zwempatroon van een 
halve cirkel gemaakt werd. Zodra ze weer bij de kant waren schoven ze zo'n 75cm verder op om weer een halve 

decirkel te maken, bij de 2  cirkel kwamen duikers de boot al tegen, waarbij ze samen de boot van de bodem 
konden halen, dit heeft nog geen 5 min geduurd. 
                                                                                                            
                                                                                                           Voorafgaan aan de duik werden eerst 
                                                                                                           Dhr. Raaphorst en de duikers nog 
                                                                                                           geïnterviewd door TVWest. 
                                                                                                           De beelden werden Zondag 21 oktober 
                                                                                                           uitgezonden.
                                                                                                           Kijk  voor de beelden op omroepwest.nl 
                                                                                                           (Gezonken Albatros weer boven water) 
                                                                                                           maar ook op de facebookpagina van 
                                                                                                           O.S.V. Ascon & de website van HMBC 
                                                                                                           staat de uitzending van TVWest en ook  
                                                                                                           andere beelden van deze dag.

https://ascon-duiken.nl/

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3710609/Gezonken-Albatros-weer-boven-water

https://www.hmbc.nl/
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