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De Tocht naar Londen: stand van zaken
De voorbereidingen voor de Tocht der Tochten met de palingaak naar Londen in juni
volgend jaar zijn in volle gang. The European Sustainable Eelgroup rekent erop dat wij hun
congres ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan met de Korneliske Ykes II
opluisteren. Tijdens het congres, waar delegaties uit alle Europese landen komen, zal
worden besproken hoe de Europese regelgeving op het gebied van eerlijke en duurzame
kweek, visserij en handel in paling kan worden verbeterd. Er moet het nodige gebeuren om
de illegale handel in glasaal te bestrijden, zorg te dragen voor open verbindingen tussen
zoet en zout water, alsmede om overbevissing tegen te gaan.
Voor de palingaak betekent dit congres
een ‘ereplaats’ in London. De Korneliske
Ykes II is zogezegd het vlaggenchip van
dit congres.
Gedurende een week zal de ielaak in St
Katharine's Dock Marina verblijven, een
prachtige haven, vlak bij de Tower Bridge
en dus ook dicht bij de Dutch Mooring.
Daar mochten de palingaken uit Heeg

eeuwenlang aanleggen voor de verkoop
van paling aan de Londense bevolking.
Uiteraard zullen bij de autoriteiten alle
pogingen in het werk worden gesteld om
ook nu weer dáár even te mogen liggen.

Het reisschema ziet er in grote lijnen als volgt uit. Er wordt in één keer van Heeg naar
London gevaren. Die reis zal bij goed weer 3 à 4 dagen duren, maar er wordt gerekend op
een week. Anders dan in het verleden met z’n drieën, gaan twaalf bemanningsleden die
tocht aan. De tijden zijn veranderd. De scheepvaart in de Noordzee is druk en vraagt
navigatie en stuurmanskunst.
Maarten Stuurman, Johannes Hobma en
Rinus Grondsma zullen onze stuurlieden
voor de overtocht zijn. Freerk Visserman
zorgt voor onze contacten in de
palingwereld. Hij zal er ook voor zorgen
dat er in London weer paling kan worden
verkocht. Hans Ritzema let op alle
technische aspecten van de aak, zodat we
voldoen aan de eisen van ‘groot water’.
Jack van den Berg en Jan Willem Hoorn tenslotte zorgen voor de algehele regie,
sponsoring en PR.

Een drukke zomer
Het was een drukke zomer, een heel
drukke zelfs. En dat is natuurlijk prima. De
dinsdag- en donderdagvaarten waren
steeds overboekt. In het totaal voeren dit

jaar weer zo’n 250 opstappers met de
Korneliske Ykes II mee.

Daarnaast heeft de Ielaak aan diverse evenementen deelgenomen. De Houtvaert van
Dokkum, via Leeuwarden, Grou aan IJlst in het kader van de Culturele Hoofdstad was zo’n
evenement, waarbij veel belangstelling voor de palingaak was.
Begin augustus was de aak op uitnodiging
aanwezig bij de viering van 50 jaar
Botterbehoud in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen en was daarbij het
admiraalschip bij het afnemen van de
vlootschouw. Ook werd weer
deelgenomen aan het Zomerprogramma
Heeg, met onder andere het inmiddels
traditionele spijkerbroek hangen vanaf de
kluiverboom voor de jeugd (en niet alleen
de jeugd).
In september werd deelgenomen aan de Wartenster Wetter Wille, een tweejarig
evenement in Warten. En natuurlijk waren er ook weer diverse besloten evenementen en
vaartochten waarvoor de palingaak werd ingezet. Tijdens de afsluitende BBQ voor alle
vrijwilligers kon dan ook met een goed gevoel op het seizoen 2018 worden teruggekeken.

Willem O. Santema overleden
Op 24 juli 2018 overleed Willem O. Santema. Hij is 79 jaar oud geworden. Willem was een
enthousiaste promotor van het erfgoed van de palinghandel vanuit Zuidwest Friesland op
Londen. Al in de tijd dat hij nog les gaf op de lagere school ontwikkelde hij een stencil voor
zijn leerlingen dat helemaal op de palinghandel gebaseerd was: rekenoefeningen gingen
aan de hand van ponden paling, aardrijkskunde ging natuurlijk over de tochten van de
palingaken, geschiedenis ging over het roemrijke verleden van Heeg en Gaastmeer en zo
had hij bij elk vak iets bedacht dat met de palinghandel te maken had. Later werd het
stencil als officieel boekje (nog wel steeds op A4-formaat) uitgegeven.

Bij de foto
Op 25 november 2005 werd de kiel van de
palingaak gelegd. Bij die gelegenheid legde
Willem tezamen met Inge Comijs, Siebren
van der Meer en Wil Visser volgens de
traditie een muntje onder de mast. Op de foto
monteert Willem het plaatje ter herinnering.

Geen wonder dat Willem enthousiast vrijwilliger van het eerste uur was. Van meet af aan

gaf hij rondleidingen in het Houtbouwmuseum De Helling en bij de bouw van de
palingaak. Later vertelde hij ook aan boord van de palingaak. Groepen kon hij letterlijk een
uur of langer boeien met zijn vertellingen. Altijd stond hij klaar, ook als er ‘last minute’ een
groep was, of als er een rondleider uitviel. In de loop van de jaren heeft hij zijn verhalen
ongetwijfeld voor vele duizenden bezoekers gehouden. Met hem zal Heeg een rijke
kennisbron over het verleden missen. Maar bovenal missen wij een goede vriend.

Jaarverslag 2017
beschikbaar
Het jaarverslag 2017 van Stichting De
Palingaak is in de periode sinds de vorige
Nieuwsbrief verschenen.
Wie geïnteresseerd is in het
financiële reilen en zeilen van de stichting,
kan het jaarverslag hier lezen. Het
jaarverslag is, samen met de
jaarverslagen van de voorafgaande jaren,
ook te vinden op de website van de
stichting.

Lukt het al om paling in gevangenschap te kweken?
Op 23 maart 2013 waren zo’n 35 vrijwilligers en belangstellenden bijeen in d’Ald Herbergh
yn’e Iel-aek in Gaastmeer. Zij kwamen luisteren naar Hein Koning en Andries Zwaga van
Volendam Glasaal NV die kwamen vertellen hoe het staat met het onderzoek naar de
kweek van paling. Zoals bekend, is er nog steeds geen manier gevonden om paling zich in
gevangenschap met succes te laten voortplanten.
In 2013 was Volendam Glasaal BV in
samenwerking met de Rijksuniversiteit
Leiden zo ver dat men palingeitjes in
gevangenschap kon bevruchten en die
kon laten uitgroeien tot een eerste vorm
van levende paling. Maar dan komt het

probleem: hoe moeten die kleine larven in
leven worden gehouden, hoe moeten ze
worden gevoed?

Waar staat men nu, vijf jaar later? Is er inmiddels een antwoord op die vraag?
Men heeft inmiddels een hele reeks
verbeteringen in het kweekproces
aangebracht. Dat heeft ertoe geleid dat
men er in is geslaagd om larven op grote
schaal voort te brengen. Daardoor
overleven ook veel meer larven de tweede
week. Dat leidde ertoe dat veel meer
voerproeven kunnen worden gedaan.
Die voerproeven hebben op hun beurt geleid tot de vondst van één voertype waarbij een
positieve reactie van de larven is waargenomen: zij waren actiever, gingen op zoek naar
voer en onder de microscoop zijn voedselresten waargenomen. Daarmee is het raadsel
uiteraard nog niet opgelost, maar heeft zich wel een richting aangediend om verder mee te
gaan. Wie meer wil weten verwijzen wij graag naar de website volendamglasaal.com .

Vrijwilligers gevraagd!
Stichting De Palingaak heeft steeds meer
activiteiten, zoals ook elders in deze
Nieuwsbrief te lezen valt. Hoe mooi ook,
het vergt veel van de toch nog steeds
beperkte groep vrijwilligers. Gelukkig
komen er voortdurend mensen bij, maar
wij kunnen er nog veel meer gebruiken,
zowel aan boord als 'op de wal'. Daarom
een oproep aan iedereen die interesse
heeft om ons team van vrijwilligers te
versterken. Geef je op

via contact@palingaak.nl of spreek een
van de bestuursleden aan.

Lopende acties in Heeg helpen de palingaak
De statiegeld actie van Coop Heeg ten behoeve van de palingaak waarover wij de vorige
keer berichtten, eindigt per 30 september 2018. Dus als je nog lege flessen hebt, breng ze
dan deze week nog naar de Coop.
De actie bij Peut in Heeg blijft wel
doorlopen. Bij elke tankbeurt kun je
punten verzamelen voor de palingaak die
omgezet worden in een donatie. Dit jaar is
al ruim € 140,00 verzameld en het jaar
heeft nog een aantal maanden te gaan.
Geef het dus door aan vrienden en
bekenden (en vergeet natuurlijk zelf ook
niet om te tanken!).

Nuttige links
Meer informatie over de palingaak Korneliske Ykes II en/of Stichting De Palingaak, vind je
op www.palingaak.nl. Je kunt ook een email met je vraag sturen naar
contact@palingaak.nl.
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