
Aanmoedigingsprijs Stichting BOS 2009 voor groep LWAOW-leden 
 
Op de Schervendag van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW ) op 31  januari 
2009 werd dit jaar de “Aanmoedigingsprijs Stichting BOS” aan een groep leden van de LWAOW 
uitgereikt. 
 
De Aanmoedigingsprijs Stichting BOS is een initiatief van de Stichting ter Bevordering van de 
Onderwater - en Scheepsarcheologie (Stichting BOS) en is bedoeld om amateur onderwater 
archeologen te stimuleren verkennend onderzoek uit te voeren naar een onderwater gelegen 
scheepswrak, wrakdeel of ander object van enige maritiem archeologische waarde.  
De prijs, ter waarde van  € 500,00 werd voor het eerst in 2008 uitgereikt aan Nico Brinck voor zijn 
voortreffelijke documentatie van de vele gevonden ijzeren en bronzen scheepskanonnen. 
 
Voor 2008 zijn twee aanvragen binnen gekomen om in aanmerking te komen voor de BOS-prijs.  
Bij één aanvraag heeft dit nog niet tot een rapport geleid. Van de tweede deelnemer, de LWAOW 
groep Noordwest, is een uitgebreid rapport binnengekomen van de resultaten van de duikactiviteiten  
naar het verdronken dorp Etersheim in het IJsselmeer. 
 
De jury kende de prijs aan de groep toe met de motivatie dat: 

• het  rapport is een goede neerslag van de duikactiviteiten op de restanten van het 
            verdronken dorp Etersheim; 

• in het rapport op een voortreffelijke wijze het aangetroffen vondstmateriaal is  
            gedetermineerd, geanalyseerd en in het rapport is weergegeven, en 

• naast de verantwoording van het vondstmateriaal het aangetroffen botmateriaal op juiste wijze 
is onderzocht en gedetermineerd.  

 
Jef van den Akker, voorzitter van de Stichting BOS, gaf tijdens de uitreiking van de prijs nog aan dat 

het enthousiasme van de groep Noordwest 
zeer groot is, gelet op de tijd die besteed 
wordt aan archiefwerk en de uitvoering van 
boringen die tijdens de vorstperiode vanaf 
het ijs zijn uitgevoerd.  
De jury was echter wel van mening dat 
een overzichtstekening bij het rapport op 
z’n plaats zou zijn geweest en dat 
mogelijke patronen in de aangetroffen 
paalkoppen veel van de structuur van het 
verdwenen dorp zou kunnen 
verduidelijken. 
Jef van den Akker merkte voorts op dat de 
jury de inzending van de aanmeldingen 
voor de BOS-prijs als een goede 
ontwikkeling binnen de amateur 
onderwaterarcheologie ziet. 
 
 
 
 
 

Cees Aay neemt namens de groep Noordwest van de 
LWAOW de BOS-prijs in ontvangst van  Winfried Walta, 
penningmeester van stichting BOS. (foto: Geert van der Velde). 


