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Het shantykoor treedt gemiddeld 20 maal per jaar op. Soms is het optreden besloten, bijvoorbeeld wanneer we door een    

bedrijf worden uitgenodigd om een jubilaris toe te zingen. Daarnaast geven we concerten op fraaie locaties, die voor een  

ieder toegankelijk zijn. Hier vermelden we die openbare optredens: 

Za 12 maart    2022  Ter Reede   aanvang 14.30 u. 

(N.B. max.150 toeschouwers; Toegangskaarten te koop á € 5,- in het winkeltje van Ter Reede: ma-vr 10-15.30 u.) 

Za   4 juni        2022  Middelburg Vólkoren  14.00 – 15.00 u.      Podium op de Markt 

Za 10 sept.     2022  St.Laurens (kerk)   aanvang 20.00 u.    (info kaartverkoop volgt) 

      ≈≈≈≈≈≈≈ 

Inks: 

In onze nieuwsbrief gebruiken we links. Bij het aanklikken komt u bij extra informatie op het internet. Maar… de nieuwsbrief 

die u op de email ziet is een foto. Open dus eerst de nieuwsbrief die in de bijlage bij die email zit: dán werken de links. 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 

aar over zingen wij? 

Het koor zingt liederen over de historische zeilvaart. Deze keer geeft Jaap Gelok extra informatie over onze prachtige shanty 

Roll, Alabama, Roll (the battle of Cherbourg). 

De CSS ( Confederate States Navy Ship) Alabama is in 1862 in Liverpool te water gelaten. Om de 

tegenstanders te misleiden werd zij Enrica gedoopt. De voortstuwing van het schip bestond uit een 

combinatie van stoom- en zeilmogelijkheden. De romp was voorzien van koperbeslag: zo ontstond 

minder aangroeiing en dat kwam de snelheid ten goede. Als kaperschip voer de Alabama, in dienst 

van de Zuidelijken, over de wereldzeeën en haalde grote buit binnen. Mede dankzij een 

condensator, waarmee zoutwater zoet gemaakt kon worden en de combinatie van varen met de stoommotoraandrijving of op 

de zeilen, kon zij lang op zee blijven. Een groot voordeel, want een haven aandoen was nooit zonder risico’s: de vijand, de 

Noordelijken, lag overal op de loer. Maar ….. juni 1864 moest de Alabama voor reparaties en nieuwe kolenvoorraad de haven 

van Cherbourg (Fr.) aandoen. Volgeladen, dus zwaar en minder snel, verlaat men op 19 juni de haven. Daar lag de USS 

(United States Navy Ship) Kearsage te wachten en ging de strijd met haar tegenstander aan. De Kearsage won met als gevolg: 

veel doden en gewonden en het tragisch einde van een succesvol schip met haar dappere bemanning. Kapitein Raphael 

Semmes en een deel van de bemanning wisten aan boord van het Engelse jacht de Deerhoud te ontkomen. Voor meer 

informatie: 

https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/search.html?q=The%20battle%20of%20cherbourg&ts=fal

se  
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D’s en DVD van het koor 

Een behoorlijk deel van ons repertoire staat op CD’s. Voorradig zijn op dit moment: Alle hens aan dek en Vrij als de wind. En 

we hebben vorig jaar een DVD gemaakt in de grote kerk van Veere. 

De CD’s en de DVD zijn te koop (€10,- per stuk) na de optredens of bij de BD-Store in Middelburg of bij Henk Vreeke:  

havreeke@zeelandnet.nl (telefoon: 0118-611186). 

     Een voorproefje van onze DVD  

     krijgt u via deze link: 

     https://youtu.be/ltQ5U2WnaaU 

  

≈≈≈≈≈≈≈ 

 

De nieuwsbrief van Het Veerse Scheepstuig wordt verzorgd door Jaap Gelok, Rob Miezérus en Peter Vierhout. 
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