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Even bijpraten….                                                                februari  2014 
 

1. Even bijpraten….. 
Voor u ligt de eerste Even bijpraten. Het bestuur heeft besloten de leden van de LWAOW via 
deze nieuwsbrief over zaken de maritieme archeologie en dan in het bijzonder die zaken die 
voor de leden van belang kunnen zijn, te informeren. 
Het doorsturen van uitnodigingen van organisaties voor het bijwonen van congressen, 
lezingen, e.d. zoals die in voorgaande jaren werd gedaan, blijft bestaan. 
 

     2.  Beëindiging Jef van den Akkerprijs 
Het bestuur van de Stichting BOS heeft besloten met de huidige opzet van de Jef van den 
Akkerprijs te stoppen. Vanaf 2008 stelde de Stichting BOS jaarlijks voor de ”Jef van den 
Akker Aanmoedigingsprijs” een bedrag van € 500,- beschikbaar. De prijs was bedoeld om 
amateur-archeologen te stimuleren om een verkennend onderzoek uit te voeren naar een 
onder water gelegen scheepswrak, wrakdeel of ander object van enige maritiem 
archeologische waarde en van dit onderzoek een rapportage op te stellen en in te leveren.  
De crisis en de daarmee gepaard gaande lage rente op haar vermogen dwingt het bestuur 
van de Stichting haar bestedingen te herzien.  
Om een vervolg te geven aan het initiatief van Jef van den Akker om de amateurarcheologen 
middels een prijs te stimuleren over hun activiteiten te rapporten wil het bestuur zich beraden 
op welke wijze zij het werk van amateur-archeologen in de toekomst kan blijven 
ondersteunen. Zodra hier een nieuwe vorm voor gevonden is zal deze bekend gemaakt 
worden.   
 

3. Ontvangen verslagen 
-  “Onderzoek van locatie OVM10 in het Oostvoornse Meer” van Hans van der Weide; 
-  “OVM4  Deel II Vervolgonderzoek naar een vroeg 17e eeuws wrak” van Rob Konings 
 

4. Specialisatie Introductie Onderwaterarcheologie 
Op verzoek van de Nederlandse Onderwatersport Bond 
heeft de LWAOW meegewerkt aan het samenstellen van 
een Specialisatie voor onderwaterarcheologie. De bedoeling 
van deze specialisatie is sportduikers, die na het behalen 
van het 2-sters duikbrevet of brevet  openwater diver, te 
interesseren in de onderwaterarcheologie en daarmee de 
maritieme historie van Nederland. Deze specialisatie kan 
gezien worden als een “opstapcursus” voor deelname aan 
de Basiscursus Maritieme Archeologie van de LWAOW. 
Met de NOB is afgesproken dat NOB-instructeurs die de 
Basiscursus Mariteme Archeolgie van de LWAOW gevolgd 
hebben deze specialisatie binnen hun vereniging mogen 
geven en na het volgen van de specialisatie ook de 
brevetverklaring  af kunnen tekenen. 
Zo als het zich laat aanzien zal het boek eind februari/ begin 
maart 2014 via de webshop van de NOB verkrijgbaar zijn. 
NOB-instucteurs die de Basiscursus van de LWAOW willen 
volgen kunnen zich hiervoor opgeven via e-mail:    
 opleiding@lwaow.nl 
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5. Basiscursus Maritieme Archeologie 

Dit jaar wordt er weer een Basiscursus Maritieme Archeologie gehouden. De theoriedagen 
zijn gepland op 22 en 23 maart; de praktijkdagen zijn voorlopig gepland op  5 en 6 of/en 12 
en 13 april. De juiste locatie voor de praktijkdagen is nog niet bekend. Dit zal tijdens de 
theoriedagen bekend gemaakt worden. 
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen voor amateurarcheologen € 150,- en voor 
professionele archeologen € 250,- per persoon. Voor deelname aan de cursus moet men lid 
zijn van de AWN/LWAOW. 
Aan de cursus kunnen maximaal 18 personen deelnemen. Inschrijving voor deelname aan 
de cursus kan via e-mail: opleiding@lwaow.nl 
 

6. Contributie AWN/LWAOW 2014  
Medio jauari 2014 zijn de contributiebrieven voor 2014 verzonden. In deze brief wordt je 
verzocht het AWN-lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2014 te voldoen. Het was voor 
LWAOW-leden duidelijker geweest als hier had gestaan het AWN-LWAOW lidmaatschap.  
Omdat wij maar een kleine afdeling van de AWN zijn wordt vergeten aan te geven dat het 
ook om het lidmaatschap van de LWAOW gaat. 
Mocht je half januari de brief niet hebben ontvangen dan ben je “vermoedelijk” in 2012 al uit 
de  AWN-administratie verwijderd. E.e.a is veroorzaakt doordat in 2012 de acceptgirokaart is 
afgeschaft en daarvoor in de plaats aan de leden van AWN-LWAOW onduidelijke brief voor 
betaling van contributie is verzonden. 
Herinschrijving van het lidmaatschap voor de LWAOW kan door je weer aan te melden via 
 e-mail: secrtariaat@lwaow.nl 
 

7. Website LWAOW   
Sinds september 2013 is de website van de LWAOW  “aangehaakt” aan de website van de 
AWN. De AWN-website is nog volop in ontwikkeling waardoor onze website niet optimaal 
functioneert. Graag zouden we meerdere onderwerpen aan onze website willen toevoegen, 
maar helaas zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die de AWN-website ons op dit 
moment biedt. 
Begin december werden we er op gewezen dat het juridisch niet toegestaan is artikelen uit 
dagbladen zonder toestemming van betreffende uitgever op de website te plaatsen. Bij 
navraag blijkt dat dit kan leiden tot een boete tot maximaal € 500,- per geplaatst artikel, 
afhankelijk van de omvang van het artikel en overgenomen fotos. Hier vallen ook kleine 
krantenartikelen onder. 
We zijn met enkele uitgevers van dagbladen aan het overleggen waar we aan moeten 
voldoen om de artikelen over ons maritiem erfgoed wel op de website te kunnen plaatsen. 
 

8. Westerheem 
Westerheem is het tweemaandelijks orgaan van de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie; dus ook voor leden van LWAOW. Het aantal leden van de LWAOW is slechts 
5% van het totaal aantal leden van de AWN. In oktober 2012 is een Westerheem geheel 
gewijd aan Archeologie Onder Water. Van vier LWAOW-leden zijn in dit themanummer 
artikelen opgenomen. Omdat  Archeolgie Onder Water meer aandacht begint te krijgen wil 
de redactie van Westerheem graag meer beschrijvingen van archeologische vondsten onder 
water in Westerheem opnemen. Voor opname van een artikel in Westerheem kun je contact 
opnemen met mevr. A. (Akke) de Vries-Oosterveen; e-mail: 
redactiewesterheem@hotmail.com.  
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