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Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de 
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal 
per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:
•	 Ankerpark	(Den	Helder),	20e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	35e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	66e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	34e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	22e	jaargang	

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE  Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

Van de voorzitter
Op het moment dat u dit artikel leest ben ik net afgetreden als voorzitter tijdens de 
Algemene	Leden	Vergadering	in	Delfzijl.	Voor	mij	stond	het	vanaf	het	begin	vast	
dat ik alleen tijdelijk voorzitter wilde zijn. De voor mij meest belangrijke functies als 
netwerker en activator kan ik niet combineren met mijn werk. Ik ben maar de helft 
van het jaar beschikbaar en heb te weinig contacten in het nautische noorden. Ik 
blijf echter mijn bijdrage leveren als bestuurslid. 
U weet misschien nog dat ik voorzitter ben geworden toen Foppe Metzlar 
ging	werken	in	het	buitenland.	Hij	kon	uiteraard	toen	het	voorzitterschap	niet	
combineren met zijn werkzaamheden, wat tot gevolg had dat ik tijdelijk de 
honneurs	mocht	waarnemen.	Hij	bleef	wel	lid	van	het	bestuur.	Inmiddels	is	Foppe	
weer teruggekeerd op onze vaderlandse bodem, maar heeft besloten het bestuur 
definitief	te	verlaten	na	de	Algemene	Leden	Vergadering	op	21	november	jl.	Hij	
heeft tien jaar zijn bijdrage geleverd en vindt dat het tijd wordt voor wat anders. 
Hoe	het	ons	ook	spijt,	we	moeten	zijn	besluit	respecteren.	Hierbij	wil	ik	namens	het	
bestuur Foppe hartelijk bedanken voor zijn deskundige bijdrage aan het bestuur. 
Het	jaar	2015	is	alweer	bijna	ten	einde.	We	kunnen	terugkijken	op	een	rustig	
verenigingsjaar	met	een	zeer	geslaagde	zomerreünie	in	Den	Helder	en	de	
Algemene	Leden	Vergadering	in	Delfzijl.	Met	straks	een	nieuwe	voorzitter	aan	
het roer moeten we snel aan de slag met het programma voor ons lustrumjaar 
in	2016.	Er	is	dan	ook	DelfSail	en	de	uitdaging	ligt	er	om	dit	te	combineren	met	
de zomerreünie. Een ander speerpunt is het hernieuwen van het contact met het 
Noorderpoortcollege.	We	hopen	zo	meer	betrokkenheid	met	onze	vereniging	
te	bewerkstelligen.	Genoeg	uitdagingen	om	de	vereniging	nog	meer	gezicht	te	
geven.
Zoals een ieder weet hebben we meer dan 500 betalende leden en die ontvangen 
allemaal,	vier	maal	per	jaar,	ons	blad	de	Noordvaarder.	Een	kwaliteitsblad,	met	niet	
alleen goede artikelen over het verleden, maar ook informatie over de scheepvaart 
van vandaag. In het blad is een gedeelte gereserveerd voor nieuws, verslagen en 
mutaties	vanuit	onze	vereniging.	Het	is	jammer	dat	voor	veel	leden	dit	blad	de	
enig	overgebleven	bindende	factor	is.	Terwijl	er	zo	veel	bindende	factoren	zijn:	
Wij	zijn	allemaal	lid	omdat	we	zeevaartonderwijs	hebben	genoten	in	Groningen	of	
Delfzijl. Een groot aantal van onze leden heeft ook nog op het internaat gezeten 
en dat betekent dat je tijdens je studie heel veel lief en leed met je jaargenoten, 
ouderejaars	en	jongerejaars	hebt	gedeeld.	Het	zeevaartonderwijs	heeft	aan	de	
wieg gestaan van wat we allemaal doen of hebben gedaan. De ervaring leert dat 
het leuk is die ervaringen, maar ook de herinneringen met elkaar te delen, elkaar te 
inspireren. Onze vereniging wil daar een platform voor bieden. 
Het	zou	daarom	mooi	zijn	dat	de	activiteiten	die	door	de	vereniging	georganiseerd	
worden, ook meer door onze jongere leden worden bezocht. De vraag blijft: 
hoe kunnen we in de toekomst de jongere generatie leden enthousiasmeren 
om meer actief lid te zijn? Wij als verenging bieden meer dan alleen een blad: 
een webpagina, ledenlijsten, de organisatie van reünies op leuke locaties met 
een hapje en drankje. En we kunnen nog meer doen: we staan open voor 
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initiatieven	vanuit	de	leden.	Gebruik	het	lidmaatschap	ook	
om te netwerken, velen van ons zijn nog volop bezig in het 
arbeidsproces. Onze sociale contacten versoberen. Zeker 
in de zeevaart, waar je met minimale, vaak buitenlandse 
bezetting vaart, ben je aangewezen op de sociale media. 
Persoonlijk vind ik het prettig om elkaar in de ogen te 
kijken en echt contact te hebben, te zien wat voor vlees je 
echt	in	de	kuip	hebt.	Nieuwe	contacten	te	maken,	want	je	
onbekende schoolgenoot leer je niet kennen via internet. 

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze 
samenleving, misschien moeten we er dan maar gebruik van 
gaan maken. Komende tijd zullen wij als bestuur moeten 
gaan onderzoeken hoe we het ook voor jongere leden 
aantrekkelijk kunnen maken om lid van onze vereniging te 
zijn	of	te	worden.	Goede	ideeën	hiervoor	zijn	zeer	welkom.	

Vriendelijke groet,
Rick van Doorn

Oproep 
Voor	de	meeste	lezers	van	de	Noordvaarder	geldt	dat	
zij lang, lang geleden de zeevaartschool bezochten. De 
lesstof en verwerking daarvan was totaal anders dan op de 
middelbare school. Op de zeevaartschool kreeg je les in 
‘echte’ vakken en huiswerk werd gedisciplineerd gemaakt. 

De kennis die je opdeed was niet alleen op een schip, maar 
ook	in	een	andere	werkkring	zeer	bruikbaar.	Naast	veel	
theoretische lesstof zoals zeevaartkunde, zeemanschap, 
scheepsbouw en ‘stoom’, kregen wij ook praktijk lessen. Een 
klas	werd	voor	de	praktijklessen	ingedeeld	in	een	groep	A	en	
B.	Had	groep	A	praktijk	aan	boord	(schilderen,	schrobben,	
etc.),	dan	had	groep	B	praktijk	(roeien,	zeilen	splitsen	etc.)	
van	de	heer	Nieboer	(de	Pieper).	Van	groep	A	moesten	dan	

twee personen op school 
werkzaamheden uitvoeren. 
Door ‘Dientje’ werd een 
lijst met namen getypt 
en	Houwerzijl	(conciërge)	
zette de twee mensen aan 
het werk. Velen zullen nog 
steeds profijt van de praktijk 
lessen hebben. 
Na	het	eerste	schooljaar	
maakten wij een reisje op het 
IJsselmeer met de Prinses 
Juliana. Dit om hetgeen wij 
hadden geleerd zo goed 
en zo kwaad het ging in 
de praktijk te oefenen. 
Na	het	tweede	schooljaar	
volgde een examen en 
gingen de jaargenoten de 
wijde	wereld	in.	Na	twee	
intensieve jaren ontmoet 
je een groot gedeelte van 
je jaargenoten, laat staan 
leerlingen van andere 
jaren, zelden of nooit meer. 

Sommigen hebben hun rangen gehaald en hebben tot aan 
hun pensioengerechtigde leeftijd gevaren, anderen hebben 
ervoor gekozen één of meer andere loopbanen te kiezen.
Waarom	schrijf	ik	dit?	Bij	de	redactie	van	de	Noordvaarder	
dreigt	een	tekort	aan	kopij	te	ontstaan.	Het	is	mij	bekend	dat	
veel oud-leerlingen interessante ervaringen hebben, doch 
dat zij tevens schromen die ervaringen aan het papier toe te 
vertrouwen. De reden is soms dat men meent dat de ervaring 
toch niet zo belangwekkend is of dat hun schrijfkunst niet aan 
de	verwachtingen	zal	voldoen.	Het	komt	mij	voor	dat	beide,	
en tevens welke andere argumenten dan ook om niet te 
schrijven, niet valide zijn. 
Ik roep u dan ook op om in het toetsenbord te klimmen en 
mij uw voorstellen tot het schrijven van verhalen, beschrijven 
van ervaringen etc. te mailen. Zelfs indien u van mening bent 
dat u niet een verhaal op papier kunt zetten, bestaat er de 
mogelijkheid om met mijn betrokkenheid toch het een en 
ander te realiseren.
Gaarne	verneem	ik	van	u.	
Mijn e-mailadres: kabvieter@hotmailmail.com.

Jelle de Jong, 
tweede	secretaris,	tevens	redacteur	Noordvaarder.

De	Prinses	Juliana	afgemeerd	in	Hoorn.

De	heer	Boer	met	een	van	zijn	beroemde	
tekeningen.

Zeilen met de ‘Pieper’ op de Eems.
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tijdstip en onder alle weers  omstandigheden. Je vaart niet op 
één maar op vele honderden schepen. Je adviseert kapiteins 

werkplek op rijafstand van huis. Ben jij toe aan een uitdaging? 
Kijk op www.loodsworden.nl

WIE DE KAAP HEEFT GEROND, 
HEEFT VOLDOENDE ERVARING 
VOOR DEZE BOCHT.

0747.00.007 adv 210x297.indd   1 31-01-11   16:32
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Heerema kiest voor fittere 
werknemers
Werknemers	van	Heerema	Fabrication	Group	(HFG)	kunnen	
sinds enkele maanden terecht in de nieuwe fit20@work 
studio op het hoofdkantoor in Zwijndrecht. De offshore 
specialist heeft niet alleen werknemers met fysiek zware 
beroepen op de werf, maar ook kantoor-medewerkers in 

het bedrijf. De nieuwe studio 
draagt bij aan het verbeteren 
van het persoonlijk welzijn 
en het terugdringen van het 
ziekteverzuim. De directie van 
Heerema	Fabrication	Group	
streeft naar zo fit mogelijke 
medewerkers. Koos-Jan van 
Brouwershaven,	CEO	bij	
Heerema	Fabrication	Group:	
“Gezonde	werknemers	zijn	
voor ons belangrijk. Fysieke 
kracht zorgt niet alleen voor 
minder klachten, ook mentaal 
worden onze werknemers 

sterker	en	gezonder.”	De	methode	is	wetenschappelijk	
onderbouwd en heeft een sterk positief effect op onder meer 
kracht, uithoudingsvermogen, vitaliteit en het afweersysteem. 

Rotterdamse haven lanceert 
start-up accelerator 

Havenbedrijf	Rotterdam	heeft,	samen	met	
internationaal erkende partners, het start-up accelerator 
programma	PortXL	gelanceerd.	Sbieden	zij	met	Port	
XL	havengerelateerde	start-ups	de	kans	om	in	drie	
maanden	hun	ideeën	een	kickstart	te	geven.	“Met	
PortXL	versterken	we	het	innovatie	ecosysteem	in	
onze haven en kunnen we haven start-ups scouten. 
Hiermee	trekken	we	meer	innovatieve	bedrijvigheid	
in de haven aan. We laten hen zien wat de haven 
hen te bieden heeft. En we brengen hen in contact 
met gerenommeerde bedrijven. Immers, innovatie is 
cruciaal. Wij willen de slimste en meest innovatieve 
haven	ter	wereld	zijn,”	aldus	Paul	Smits	CFO	
Havenbedrijf	Rotterdam.	
PortXL	is	een	honderd	dagen	durend	open	
innovatieprogramma, waarbinnen tien geselecteerde 
start-ups door mentoren intensief gecoacht 
worden om hun start-up van de grond te krijgen. 
Ze hebben toegang tot een netwerk van meer dan 
150 mentoren, ruim 200 investeerders, corporate 
partners en sponsoren. De accelerator richt zich op de 
havengerelateerde industrie. 

Koos-Jan	van	Brouwershaven,	CEO	
Heerema	Fabrication	Group.

  


