Jef van de Akkerprijs 2010 uitgereikt
Op de jaarlijkse Schervendag van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
(LWAOW) op 30 januari 2010 werd ook dit jaar de Aanmoedigingsprijs Stichting BOS
uitgereikt. Dit jaar werd speciale aandacht aan deze prijs gegeven.
De Aanmoedigingsprijs Stichting BOS is in 2008 op initiatief van de toenmalige voorzitter van
de Stichting ter Bevordering van de Onderwater - en Scheepsarcheologie (Stichting BOS),
Jef van den Akker, ingesteld. Met de instelling van deze prijs wilde hij amateurs motiveren
om over hun onderzoeken te rapporteren. Op de Schervendag 2008 en 2009 heeft hij
namens het bestuur de prijzen van € 500,= aan twee inzendingen van leden van de LWAOW
uitgereikt.
Om zijn ambities hoog te houden om voor de amateur onderwaterarcheoloog een goed
samenwerkingsplatform met de professionele maritiem-archeologen op te zetten heeft het
nieuwe bestuur van de Stichting BOS besloten zijn naam aan deze prijs te verbinden tot de
Jef van den Akkerprijs.
Om in aanmerking te komen voor de prijs van 2010 hebben zich twee groepen aangemeld.
Bij één groep heeft dit nog niet geleid tot een indiening van een volledig rapport van het
onderzoek.
Bij de tweede aanmelding was een goed gedocumenteerd rapport van de verkenning van de
onderzochte vindplaats, Meinerswijk III, ingediend.
De jury kende de prijs aan de deze groep toe met de motivatie:
- het rapport is een goede neerslag van de verkenning van het wrakdeel in de
vindplaats Meinerswijk III;
- in het rapport is op een goede manier het aangetroffen vondstmateriaal
gedetermineerd en beschreven en
- de opgezette website van het project geeft een goede informatie van de verkenning
en de activiteiten uitgevoerd door amateurs.

Winfried Walta, penningmeester
van de Stichting BOS,
overhandigde de eerste Jef van
den Akkerprijs van € 500,= aan
Berdie de Ruiter van het project
Meinerwijk III.
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