
Gebouwd:  Werf J. Boel & zonen NV. 
Temse , België. 

Bouwjaar: 1953 Bouwnummer: 1308.

Afme  ngen:  Lengte: 44 meter. 
Breedte: 8,60 meter. 
Diepgang: 2,60 meter. 
Waterverplaatsing : 345 ton.

Voortstuwing:  Twee GMC diesels, type: 
8-268A 2 tact, 8 cilinders in lijn. 
Vermogen: 440 PK. 
Twee schroefassen, ieder aan-
gedreven door een hoofd-
diesel. BB-schroef linksom, 
SB rechtsom.

Brandstof voorraad: 30 ton dieselolie

Snelheid: 12 knopen
Kruisvaart: 10,5 knopen

Tel:  +31 (6) 37320151 
Web:  www.ams60bernisse.nl 
Mail:  ams60bernisse@gmail.nl 
FB:  Vrienden van de AMS Bernisse

KvK: 41134528 
Bank:  NL88INGB0007995989 t.n.v. S  ch  ng tot 

behoud van de AMS ms Bernisse.
BIC: INGBNL2A 
BTW nr. NL803162637B01 
ANBI erkende s  ch  ng, RISN nummer: 8031 62 637 
Varend erfgoed Koninklijke Marine 
Varend monument registra  e no: 2717

Thuishaven: 
Koningskade 6, 3221 CC  Hellevoetsluis
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Mari  em en Cultureel Historisch
Erfgoed in goede handen.

De AMS Bernisse (Adjutant Mine Sweeper) is één 
van de schepen die voor het vegen van zeemijnen 
na de 2e wereldoorlog is ingezet. Het is een hou-
ten kust-mijnenveger die via de Marshallhulp aan 
veel Europese landen is geschonken om de vaar-
wateren en kusten weer mijnenvrij te maken. In 
Nederland had de Koninklijke Marine 14 schepen 
van dit type, de z.g. ‘Beemsterklasse’ in dienst. 

De koopvaardij en de Koninklijke Marine hebben 
al  jd al een hechte historische band gehad. De 
koopvaardij was een belangrijke bron van inkom-
sten voor het land en de Marine trad op, en had 
de middelen om de vloot van koopvaarders te 
beschermen. 

Ons schip is gebouwd in België naar analogie van 
de in Amerika gebouwde zusterschepen. Het be-
staat uit een eikenhouten romp en dito opbouw. 
Naast hout is uitsluitend niet magne  sch metaal 
gebruikt zoals koper, brons, aluminium, legeringen 
en een speciaal soort roestvrijstaal. Dit schip was 
uitgerust met mechanisch, magne  sch en akoes-
 sch veegtuig. 

De huidige bemanning bestaat uit oud-militairen 
van de Koninklijke marine en koopvaardij. Veelal 
zijn dit gepensioneerden maar ook jongeren voe-
len zich thuis in onze gelederen.

Voor u: Ac  viteiten sailor made

Het behouden van een historisch schip is mede 
mogelijk dankzij u en uw rela  es, die een voor-
spoedige vaart erin houden. Naast onze aanwezig-
heid op havendagen en uiteraard ‘Vlaggetjesdag’ 
staat het schip voor u, als donateur, ter beschik-
king voor het creëren van een unieke belevenis. Of 
het nu gaat om een bedrijf of een personeelsuitje 
op het water, zelf een vis aan de haak slaan of een 
hapje en een drankje aan boord, wij en het schip 
zijn paraat. 

Ook product presenta  es aan boord van dit 
varende erfgoed behoren tot de mogelijkheden. 
Samen met u zorgen wij voor een fantas  sche dag, 
volledig afgestemd op het door u gewenste resul-
taat. Vertel ons uw mari  eme wensen. Er zijn vele 
mogelijkheden die wij kunnen uitvoeren. Samen 
zorgen wij voor de nodige diepgang. Kom eens 
geheel vrijblijvend aan boord kijken.

Om van wal te steken neemt u contact op met: 
ams60bernisse@gmail.com of kijk op de website: 
www.ams60bernisse.nl.

Sponsors en donateurs voor een 
behouden vaart.

De exploita  e van een historisch schip kost veel 
geld dat gelukkig door onze trouwe donateurs 
voor een gedeelte bij elkaar wordt gebracht. Grote 
uitgaven worden door onze sponsors fi nancieel 
ondersteund. Ook voorzien zij ons van juiste ma-
terialen adviezen. Het is natuurlijk zeer belangrijk 
om dit historische schip te behouden! Het schip is 
in de loop der jaren een publiekstrekker geworden 
en brengt vele bezoeken aan mari  eme evene-
menten in Nederland en buitenland.

Voor sponsors en donateurs biedt dit zeer aan-
trekkelijke mogelijkheden. Een mooi project om 
ook uw naam aan te verbinden en te helpen uw 
en onze doelstelling waar te maken. Iedereen 
die een bijdrage wil leveren zal onder de indruk 
komen van de pre   ge sfeer en ongedwongen 
samenwerking. 

Wordt sponsor of donateur en neem contact met 
ons op om alle mogelijkheden te bespreken. Ook 
fi scaal biedt dit aantrekkelijke mogelijkheden. 
Maak kennis met de huidige sponsors op: 
www.ams60bernisse.nl.


