
  

Herdoping DIANGCLA  

Door Rob Gieb 

 

Korte toelichting 

Rob is eigenaar van een Fisher 30, de Diangcla. In 2021 besloot hij zijn boot om te dopen naar 

Tuimelaer. Na het nodige onderzoek werd een selecte groep vrienden uitgenodigd om bij de 

omdoopceremonie aanwezig te zijn. Rob beschrijft hieronder wat de beweegredenen voor de herdoop 

zijn en hoe de omdoopceremonie ging. Deze startte op exact 15.00 uur. 

 

  

Bel luiden: ‘zes glazen’ (na het middaguur): zes slagen: 15.00 uur  

  

 

  

  

Vooraf  

Welkom allemaal. Ik ben blij met jullie komst en dat jullie getuigen willen zijn van de 

herdoping van de DIANGCLA in….  

  

Inleiding 

Volgens de legende staan alle schepen geregistreerd in het “Grootboek van de Diepzee”   

Daarnaast staat elke naam in het geheugen van Neptunus, vanaf het moment dat het schip 

voor het eerst ter doop is aangeboden. Zo ook dus de naam DIANGCLA.   

  

DIANGCLA is overigens niet de eerste naam van deze Fisher, daarvoor was zij gedoopt met 

de naam ALBATROS.   

  

Voorop gesteld, ik ben geen voorstander om een naam van een schip te veranderen, maar in 

dit geval moet het wel gebeuren.   

De naam DIANGCLA is afgeleid van de namen van de kinderen van de vorige eigenaar. Met 

deze naam heb ik niets. Daarbij komt dat de naam echt niet valt te onthouden voor velen van 

ons.  

  

Het zomaar hernoemen van een schip  brengt volgens de legende ongeluk.   

Het is dus logisch dat het hernoemen van een schip niet zomaar effe kan, dit zal “in goed 

overleg” met de goden moeten gebeuren om de naam voor de ‘eeuwigheid’ gezuiverd te 

houden.  

  

  



De ceremonie 

 

De ceremonie bestaat uit twee delen:  

Het definitief verwijderen van de oude naam  

Het dopen van de nieuwe naam  

  

De ceremonie (eerste deel)  

  

 

  

“In de naam van eenieder die aan boord van dit schip gezeild hebben in het verleden, en in 

naam van ieder die aan boord van dit schip zal zeilen in de toekomst, vragen wij de goden 

van de wind en de zee om dit schip vandaag met hun zegen te vereren.  

  

Machtige Neptunus, koning van alles wat beweegt op en in de golven, en machtige Aeolus, 

waker over de wind en alles wat voor hen blaast: We danken u voor de geboden 

bescherming van dit schip in het verleden. Dat zij beschermd is geweest tegen orkanen en 

stormen en dat zij altijd is teruggekeerd in een veilige haven.  

  

Nu vragen wij uw mildheid, om de oude naam van dit schip, DIANGCLA, te verwijderen 
uit de archieven van de diepzee. Hiervoor offeren we deze naam, opdat de naam en 
referenties voor eeuwig verwijderd zullen worden.”   
  

Oude naam ‘Diangcla’ wordt verwijderd, dwz teruggeven aan Neptunus.   

Voordat  er een nieuwe naam aan boord wordt gebracht moeten alle naambordjes en 

opschriften met ‘Diangcla’ van boord zijn.   

  

De naamborden waren al verwijderd. Symbolisch heb ik nog op een stootplank de oude 

naam ‘Diangcla’ met krijt neergeschreven. Deze plank is (volgens gebruik) over de boeg over 

boord gezet en in het water gelaten.  

 



 

  

Deels verdween de krijtnaam, de naam laat zich toch niet zo veranderen! Er moest toch een 

schuursponsje aan te pas komen om de de naam helemaal te wissen. Bij het uitknijpen over 

de boeg van het schuursponsje werden de letters ‘Diangcla’ terug gegeven aan Neptunus.  

  

  

De ceremonie (tweede deel)  

  

“Wij vragen u Neptunus, dat nu het schip opnieuw aangeboden wordt onder een nieuwe 

naam, zij weer erkend wordt en gezegend wordt met dezelfde voorrechten als voorheen.   

  

In ruil hiervoor geven wij dit schip in Uw handen, wetende dat zij als voor eeuwig valt onder 

de wetten van de goden en de zee.   

  

Als blijk hiervan geven wij u dit offer volgens het ritueel van de zee.”  

  

Intermezzo: de nieuwe naam onthullen 

  

De bordjes met de nieuwe naam lagen in de bijboot ingepakt (oude en nieuwe naam mogen 

niet samen op één schip!). Ze zijn onthult met enige ceremonie. De nieuwe naam is: 

‘Tuimelaer’  

  

  



Uitleg waarom de naam Tuimelaer:  

• Ik hou van een Nederlandse naam.  

• Tuimelaar is een dolfijn, robuust, gestroomlijnd en heeft een duidelijke snuit (Fisher 

ook).  

• Tuimelaar is een intelligent en sociaal dier. Ze zwemmen vaak mee met je mee als in 

het gebied zit waar ze voorkomen (probeer ik ook te zijn).  

• Tuimelaar tuimelt beweegt zich soepel door het water (evenals een Fisher).  

• Een Tuimelaar is ook een poppetje met een ronde onderkant. Hoe je hem/haar ook 

beweegt hij/zij komt altijd weer rechtovereind (laten we hopen Fisher ook!).  

• De ‘Duikelaar’ (Peter Botjes, lid van de Fisherclub) heeft nu een (tweeling)zusje bij 

met de naam ‘Tuimelaer’.  

  

Speciaal lettertype:  

• Het lettertype is speciaal: het is een knipoog naar mijn oude boot (de Keerweer), die 

heeft ook dit lettertype.   

• Praktisch, het naambord is zeer makkelijk te onderhouden: elk jaar effe opschuren, 

blank lakken en als laatste het letteroppervlak wit schilderen met een verfrolletje   

  

• Tuimelaer met ‘ae’: echt Goois en Haags tegelijk en geeft gelijk het gevoel van een 

wat ouder, gedegen gebouwd schip (40 jaar).  

• Het Fisherlogo is extra accent, maar ook om visueel de grootte van de ‘m’ enigszins 

te breken. Het is een 3D print.  

  

  

De doopceremonie 

  

Het 1ste naambord over de stuurboordboeg gelegd, gericht op noord/zuid. De volgende tekst 

wordt met z’n allen uitgesproken:  

  

“ TUIMELEAR,   

Zeilend van noord naar zuid,   

En van zuid naar noord,  

Liggend over bakboord of stuurboord,   

Liggend op anker of aan de steiger,  

En deel uitmakend van de vloot van de onvolprezen Fisherclub,  

Doop ik u,  

en wens u en uw bemanning een behouden vaart “  

  

Champagne wordt over het naambordje gegoten!  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



(Het 2de naambord over bakboordboeg gelegd, gericht op oost/west. De volgende tekst met 

z’n alle uitspreken.)  

  

“TUIMELEAR,   

Zeilend van oost naar west,   

En van west naar oost,   

Liggend over bakboord of stuurboord,   

Liggend op anker of aan de steiger,   

En deel uitmakend van de vloot van de onvolprezen Fisherclub,  

Doop ik u,  

en wens u en uw bemanning een behouden vaart “  

  

 

Champagne wordt over het naambordje gegoten!  

  

  

“We heffen samen het glas op een behouden vaart van de TUIMELAER en haar opstappers:  

 PROOST! “ 

  

  

Toeters en bel geluid! Einde van de ceremonie.  

  

Napraten op het terras onder het genot van een drankje en natuurlijk de Fisherclub-

bitterballen over een geslaagde herdoopt.  

  

Iedereen bedankt👍  

  
Foto’s: Frank Sangers 

  


