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Sinterklaas komt niet
met zijn favoriete tjalk
MENNO HOEXUM

GRONINGEN Sinterklaas en zijn
hofhouding reizen dit jaar niet
op hun favoriete schip naar Gro-
ningen.

De hoofdpiet belast met de orga-
nisatie van de reis en de intocht
was gedwongen een andere tjalk
uit de vloot van de goedheilig
man in te zetten. Het favoriete
schip van Sinterklaas, de Voor-
waarts Voorwaarts, is niet gereed
voor de reis die op zaterdag 21 no-
vember na een tocht door de bin-
nenstad bij de roeivereniging De
Hunze in de Zuiderhaven moet
eindigen. De boot die Sinterklaas
en zijn gevolg al jaren naar Gro-
ningen brengt, ligt ontdaan van
haar masten en boegspriet in de
Zuiderhaven.

De Sinterklaascommissaris
van de Koninklijke Vereeniging
voor Volksvermaken wilde niet
het risico lopen dat op het laatste
moment een ander schip gereed
moest worden gemaakt. ,,Wij heb-
ben met de tjalk die in de zomer-
maanden onder de naam Mars

vaart, een goed alternatief’’, zegt
commissaris Flip Roordink.

De Voorwaarts Voorwaarts liep
ernstige averij op tijdens een
tocht deze zomer van Amsterdam
via Harlingen naar Groningen.
Halverwege, in Leeuwarden, pak-
te een onverwachte manoeuvre
van een tegenligger verkeerd uit.
De tjalk schampte een openstaan-
de brug. De beide masten braken
en de verstaging knapte. De boeg-
spriet (kluiver) was niet meer
bruikbaar.

Het is de bedoeling de reparatie
van de masten in Groningen te la-
ten uitvoeren. De masten arrive-
ren naar verwachting eind deze
maand. De installatie inclusief
nieuwe verstaging vergt enige
tijd. ,,We konden niet de garantie
krijgen dat de reparatie voor 21
november afgerond zou zijn.
Daarom nemen wij het zekere
voor het onzekere’’, zegt Roor-
dink.

De Mars (bouwjaar 1924) is een
historisch zeilschip met een leng-
te van 34 meter en een masthoog-
te van 27 meter. Het schip heeft
dertien ruime hutten.

De Voorwaarts Voorwaarts wacht in de Zuiderhaven op nieuwe masten en
een boegspriet. FOTO DVHN


