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Mastloos vlaggenschip
geen optie intocht Sint
MENNO HOEXUM

GRONINGEN Mastenbouwers
moeten alles op alles zetten om
het Groninger vlaggenschip
Voorwaarts Voorwaarts voor de
intocht van Sinterklaas in de
stad Groningen in gereedheid te
krijgen.

De traditie wil dat de tweemaster
de goedheilig man door de stads-
grachten naar de roeivereniging
De Hunze brengt om aan wal te
stappen. Dit jaar is de intocht op
zaterdag 21 november. Bestuurs-
lid Otto Torenbosch laat weten
dat vooral de fabricage en plaat-
sing van twee nieuwe masten en
een kluiverboom veel tijd vergt.
,,Het gaat er om spannen.’’

Peter Yspeert, lid van de Sinter-
klaascommissie van de Koninklij-
ke Vereeniging voor Volksverma-
ken en belast met de organisatie
van de intocht, heeft nog geen
contact met het bestuur van de
Voorwaarts Voorwaarts en zijn
medebestuursleden gehad. ,,Zon-
der dit overleg durf ik wel te stel-
len dat een intocht met een mast-
loos Groninger vlaggenschip
geen optie is.’’

De Voorwaarts Voorwaarts is
na het ongeval vorige week in
Leeuwarden in de stad Groningen
teruggekeerd. De vernielde mas-
ten zijn in de Friese hoofdstad
neergehaald en aan de kade van
een scheepswerf in de stad van
boord gehaald. Verplichtingen
nopen het schip het komende
weekeinde mastloos tijdens de
Havendagen in Delfzijl te varen.

,,Het is de bedoeling de repara-
tie van de masten in Groningen te
laten uitvoeren. De masten zullen
besteld moeten worden. Wij ver-
wachten dat hier een aantal we-

ken levertijd op zit. Deze week ha-
len wij de masten met de zeilen
van boord, zodat het schip aan
dek ‘schoon’ is,’’ laat Torenbosch
weten.

,,Omdat wij mede afhankelijk
zijn van de afhandeling met de
verzekeraars, verwachten wij dat
het schip eind oktober of begin
november weer volledig gerepa-
reerd is met nieuwe masten aan
boord. Vooral de enorme lengte
van de masten maakt het verhaal
moeilijk. Er zijn masten genoeg,
vooral in Friesland, maar niet met
de lengte die wij nodig hebben.
Zes jaar geleden hebben we een
mast uit Zweden moeten laten
komen.’’

De Voorwaarts Voorwaarts in betere
tijden op Sail Amsterdam.


