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- f e z.ou er bijna een Iicdlc

'lk heb een boot, haar
naanr is Ànna en ze ligt iir Kampen in de sloot'.
Het schip dat Ton Schellekens momenteel met veel lieÍile restauvrrrt nrakcn:

in de Zuiderzeehaven in
Kampen is in elk geval bijzonder
genoeg voor een ode. De radersalonboot Kapitein Anna stamt
uit rgrr en lijkt zo uit de avonturen van Huckleberry Finn te zijn
reert

getrokken.

Tenminste, als ze klaar is, want
'er moet nog een hoop gebeuren',
zegt Schellekens. Desondanks verhij het Sg meter lange
schip in het paaslveekend te kun-

wacht

ner) presenteren aan het publiek
van Sail Kampen. De businessclub van PEC Zwolle heeÍt op r8
april de primeur van een tochtje
over de Ilssel.
Ton Schellekens op zijn Kapitein Anna in de Zuiderzeehaven. Naast dit schip vaart er nog maar een zogenaamde salonraderboot rond in Nederland. Vanwege de raderen en een diepgang van slechts 1,40 meter kan het schip ook in ondiep water goed uit de voeten. foto Freddy Schinkel

zie verder pagina 41

Oude veerboot is publiekstrekker op Sail
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-Ton Schellekens vond

het schip - destijds nog onder de
naam Kapitein Kok - in Amsterdam en was eigenliik meteen verkocht. ,,Zakelijk moet je het allemaal goed afwegen. Je moet toch
denken aan een investering van
een slordige milioen euro. Maar
diep in je hart weet ie al dat er
geen weg terug meer is."
Het is niet voor het eerst dat
Schellekens met het biiltje van de
scheepsrestauratie hakt. De hoorbaar in Brabant (Zoerendonk) geboren ondernemer koopt oude
schepen, knapt ze op, vaart er een
tiidje mee om ze'in de markt te

zetten' en verkoopt ze dan weer.
Sinds 1996, daarvoor werkte hij
als weg- en waterbouwkundige in
de woning- en utiliteitsbouw. De
overstap naar de nautische wereld
is niet zo groot als je zou verwachtery legt hij uit. ,,Techniek is universeel. En ik ben altijd verzot geweest op zeilen." Zijn eerste klus
was de tweemastklipper Frans

Horjus die hij in Zwartsluis on-

JJ

netvaren, en voorat het
draaien, vÍaagl om een
speciale techniek
Ton Schellekens

der handen nam. Daarna volgden
de De Nieuwe Lieftle en De Hartstochq eveneens zeilschepen. Wat
betreft de techniek kan Schellekens bij de Kapitein Anna (hernoemd naar ziin moeder) ziin vingers aflikken. De aandrijving gebeurt namelijk niet via een
schroef, maar met twee raderen
aan weerszijden van het schip.

,,Aanvankelijk aangedreven door
een stoomturbine", zegt hij. ,,Uiteraard in de loop van de tijd vervangen door een dieselmotor. Desondanks waagt het varery en vooral het draaien, om een speciale
techniek. Om die reden heb ik de
kapitein van de vorige eigenaar
overgenomen." Het schip rolde in

van de kade op een werf in
Krimpen aan de Lek als'Stoom-

1911

boot op de Lek 6'en fungeerde
1948 als veerdienst tussen
Schoonhoven en Rotterdam. ,,Alles werd er op vervoerd, van
koeien tot aardappelen en er konden pakweg duizend mensen op."
Die capaciteit wordt teruggebracht naar maximaal z5o. Voor
de restauratieklus maakt Schelle-

tot

kens gebruik van specialistische
werklieden uit de regio. ,,Vandaar
de keuze voor Kampery ik werk al
jaren met deze mensen." Samen

met hen wil hij dezelftle grandeur uit het'belle epoque'terugbrengen. ,,Dat ontstaat eigenlijk
gaandeweg zo'n restauratie. Natuurlijk heb ik wel een plan, maar
de details worden onderweg ingevuld," Na Sail moet Kampen defi-

nitief afscheid nemen van haar

)'stoomboot op de Lek 6'
fungeerde tot í948 als
veerdienst SchoonhovenRotterdam

bijzondere logé. De standplaats
wordt Amsterdam. ,,En dan? Varen natuurlijk. De eerste boekingen zijn al binnen, ik heb er ontzettend veel zin in."
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