
Derde “Jef van de Akker” Aanmoedigingsprijs Stichti ng B.O.S. uitgereikt 
 
Op de jaarlijkse Schervendag van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
(LWAOW), die dit jaar op zaterdag 28 januari 2012 bij het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) 
in Amersfoort werd gehouden, is dit jaar voor de derde maal de Jef van den Akker 
Aanmoedigingsprijs uitgereikt. 
De Aanmoedigingsprijs is in 2007 door de Stichting ter Bevordering van de Onderwater en 
Scheepsarcheologie (kortweg BOS) op initiatief van Jef van den Akker ingesteld en sindsdien vijf 
maal uitgereikt. Sinds 2010 is de prijs vernoemd naar de initiatiefnemer. 
 
In 2012 is de prijs toegekend aan de Stichting Mergor in Mosam voor het onderzoek naar en de 
rapportage over het houten wrak in de Invaart Alem, een dode Maasarm nabij Heerenwaarde. De 
jury heeft besloten de prijs aan dit onderzoek toe te kennen met de volgende motivatie: 
 

• Het rapport is een goede neerslag van de verkenning en het onderzoek naar de restanten 
van de laat 19e eeuwse / begin 20e eeuwse houten platbodem.; 

• In het rapport is op een uitstekende wijze het aangetroffen vondstmateriaal beschreven met 
gedetailleerde overzichtstekeningen van het vondstmateriaal en de scheepsconstructie; 

• In de diverse bijlagen worden voorts vele facetten van het onderzoek nader toegelicht zo 
treffen wij onder meer een beschrijving van de gevolgde werkwijze en de vraagstelling aan, 
een rapportage van het jaarringenonderzoek en een uitgebreide lijst met meetgegevens 
van de houtvondsten en artefacten; 

• Tot slot is ruim aandacht besteed aan de historische context, de typologie en de functie van 
het vaartuig. 

 
Rob Oosting, voorzitter van de Stichting BOS overhandigde de “Jef van den Akker 
Aanmoedigingsprijs 2012” , bestaande uit een oorkonde en een cheque van € 500,-, aan Peter 
Seinen en Joost van den Besselaar van Mergor in Mosam. 
 
Aansluitend reikte Johan Opdebeeck onderwaterarcheoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed aan Peter Seinen, Joost van den Besselaar en Berdie de Ruiter de “aantekening 
gevorderden cursus onderwaterarcheologie”  (overeenstemmend met NAS 2) uit. Peter Seinen 
en Joost van den Besselaar voor hun uitstekende onderzoek naar het wrak bij de Invaart Alem en 
Berdie voor zijn onderzoek naar het vaartuig Meinerswijk 3. 
 
Het rapport Wrak Invaart Alem, de zwanenzang van een kwakbotter, is als digitaal document op 
deze website worden geplaatst. 
 
Zowel Johan Opdebeeck van de RCE als Rob Oosting in zijn functie als voorzitter van BOS 
spraken de hoop uit dat dit digitale document voor vele andere een inspiratiebron en voorbeeld zal 
zijn om verslaglegging te doen van hun maritieme bevindingen en ontdekkingen onderwater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitreiking van de prijs door Rob Oosting en de aantekening gevorderden cursus onderwaterarcheologie 
door Johan Opdebeeck van de RCE 


