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woord vooraf

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

Change of op glad ijs?

Inderdaad, dit is een vreemd begin van het voorwoord van uw nieuwe voorzitter. 
Graag	wil	ik	mij	eerst	even	voorstellen:	
Destijds,	in	1967,	zat	ik	op	de	HBS	in	Emmeloord	en	zag	in	Elsevier’s	beroepengids	
dat je met het overgangsbewijs naar de vierde klas kon instromen op de tweejarige 
BS-cursus	op	de	zeevaartschool.	Ondanks	negatief	advies	van	kennissen	van	
mijn	ouders,	die	vooral	spraken	van	‘Wijntje	en	Trijntje’	en	‘in	elke	stad	een	
andere	schat`	is	het	me	toch	gelukt	om	mij	te	laten	inschrijven	op	de	ATS	in	
Delfzijl.	Ik	had	toen	net	de	leeftijd	van	zestien	jaar	bereikt.	Nadat	de	directeur	
S.J. Posthumus aanmerkingen had gemaakt op mijn haardracht, mocht ik kort 
daarna de directiekamer verlaten. Mijn vader, hoofdmeester van een lagere school, 
heeft daarna een verhitte discussie gevoerd met de heer Posthumus over allerlei 
pedagogische, opvoedkundige en leidinggevende zaken.
In	1969,	kort	na	mijn	achttiende	verjaardag,	verliet	ik	de	school	met	mijn	BS	
diploma.	Het	schijnt	dat	ik	me	de	laatste	avond	op	het	internaat	zodanig	
luidruchtig had gedragen door misbruik van jenever, hetgeen ik toen echt niet 
lustte, dat mij de diploma-uitreiking werd onthouden en het fel begeerde papiertje 
met	cijferlijst	per	PTT	werd	opgestuurd.
Van	1969	tot	1980	heb	ik	gevaren	bij	de	SMN	–	later,	na	de	fusie,	bij	Nedlloyd.		
Mijn eerste schip was de Karachi en mijn laatste de Nedlloyd Bangkok, een schip 
dat	werd	gebouwd	bij	Van	der	Giesen	Noord.	Mijn	derde	rang	heb	ik	in	Delfzijl	
gehaald.	Vervolgens	heb	ik	de	tweede	en	eerste	rang	op	de	HZS	in	Amsterdam	
gehaald. Ondertussen was ik in 1972 getrouwd. Mijn vrouw mocht toen meevaren, 
hetgeen zij tot 1977 heeft gedaan – in dat jaar werd onze eerste zoon geboren. 
In	1980,	na	afkeuring	vanwege	een	hernia,	ben	ik	begonnen	als	leraar	op	de	Abel	
Tasman	in	Delfzijl.
Tijdens	de	eerste	4	mei	herdenking	in	1981,	was	de	heer	Posthumus	ook	aanwezig.	
Hij	vroeg	aan	de	heer	Diekmeier,	destijds	leraar	Nederlands	en	Engels,	of	ik	‘die	
Hoekstra’	was.	Na	een	bevestigend	antwoord,	maakte	hij	de	verpletterende	
opmerking, “die is toch nog goed terecht gekomen.” Dit zal wellicht voor 
meerdere	leden	van	onze	vereniging	van	toepassing	zijn!	Tot	1986	heb	ik	les	
gegeven	in	de	vakken	zeemanschap,	stabiliteit	etc.	Het	was	een	leuke	tijd.	Het	
contact met leerlingen, hen motiveren en begeleiden gaf mij veel voldoening.
In	1986	ben	ik	in	dienst	getreden	bij	de	Firma	Marico	B.V.	die	haar	activiteiten	
in	de	Eemshaven	begon.	Het	belangrijkste	deel	van	haar	bedrijvigheid	in	Delfzijl	
bestond uit het wekelijks verschepen van gecondenseerde melkproducten van de 
C.C.F.		uit	Leeuwarden	naar	Piraeus,	Thessaloniki	en	Iraklion	op	Kreta.	Hierbij	trad	
ik op als scheepsagent in Eemshaven en maakte de stuwplannen voor de kustreis 
in	Europa,	waarbij	altijd	Rotterdam	werd	aangelopen	en	regelmatig	Antwerpen	
en	Hamburg	voor	deelpartijen.	In	2008	ging	moederbedrijf	Armada	Shipping	
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in Zwitserland	failliet	en	hebben	we	met	enige	collega´s	het	
bedrijf Marico overgenomen en voortgezet.
Buss	GmbH	en	Marico	BV	waren	in	2011	de	oprichters	van	
de	Orange	Blue	Terminals	B.V.	Dit	was	een	overslagbedrijf	
dat onder andere gespecialiseerd was in de behandeling 
van onderdelen van windmolens, vanaf de fundatie tot de 
wieken.	Het	zijn	zeer	grote	en	zware	onderdelen	met	als	
nieuwste	project	‘Veja	Mate’	waarbij	de	monopile,	de	eerste	
buis die in de zeebodem wordt gedreven, een gewicht heeft 
van	ruim	1.300	mts.	Hiervoor	komen	speciaal	gebouwde	
jack-up schepen op poten voor de wal te staan, om deze 
zware goederen te kunnen laden en behandelen.
Eind 2014 hebben de aandeelhouders al hun belangen in 
Marico	B.V.	en	Orange	Blue	Terminals	B.V.	verkocht	aan	de	
Broekman	Groep	in	Rotterdam.	Daardoor	is	de	toekomst	van	
het	bedrijf	verzekerd.	Zelf	zal	ik	op	30	juni	2016	het	bedrijf	
verlaten om andere belangrijke zaken te kunnen behartigen. 
Eén van die belangrijke zaken is het voorzitterschap van onze 
vereniging. Ook het voorzitterschap van het zeemanshuis 
in Eemshaven, waar jaarlijks circa 10.000 opvarenden hun 
schaarse vrije tijd kunnen doorbrengen, is één van mijn 
taken.
Het	hiervoor	door	mij	geschetste	is	bedoeld	om	geen	

vreemde voor u te zijn, ingeval ik u in de toekomst mocht 
(toe)spreken.

‘Change’	was	de	verkiezingsbelofte	van	Barak	Obama.	
Velen waren enthousiast, maar of alles ook daadwerkelijk zo 
veranderde is nog maar de vraag. Ook bij onze vereniging 
zullen we in de toekomst zaken moeten veranderen om onze 
doelstelling, contact met onze oud-medestudenten, levendig 
te houden. 
Sinds vorig jaar november mag ik samen met de andere 
leden van het bestuur, deze doelstelling proberen te 
verwezenlijken.	Tradities	zullen	we	moeten	aanpassen	aan	
deze tijd, zo zal Facebook bij onze vereniging haar intrede 
gaan doen. De vraag is of wij ons zullen kunnen aanpassen 
aan deze nieuwe uitdaging. Daarbij valt niet uit te sluiten dat 
wij ons op glad ijs begeven. Echter, met vallen en opstaan en 
misschien met enige opmerkingen en aanmerkingen zal het 
ons wel lukken. We gaan er in ieder geval voor!

Ik wens u een behouden vaart en graag tot ziens op onze 
zomerreünie,	dan	wel	op	ons	lustrumfeest	in	november	2016.
 
Bert Hoekstra

Een	kort	verslag	van	de	Algemene	Ledenvergadering	
van	Abel	Tasman,	vereniging	van	oud-leerlingen	van	de	
zeevaartscholen	te	Delfzijl	en	Groningen,	gehouden	op	
21 november	2015	in	De	Bolder	te	Delfzijl.

Om 14.00 ontmoeten 38 leden van de vereniging en een 
aantal belangstellende partners en begunstigers elkaar 
in	Partycentrum	De	Bolder	te	Delfzijl.	Er	worden	handen	
geschud met jaargenoten en andere bekenden. Onder het 
genot van een kop koffie met koek worden de herinneringen 
uit het verleden weer opgehaald. De sfeer is meteen 
gezellig. 

Het openingswoord
Om	15.00	opent	de	voorzitter,	de	heer	Rick	van	Doorn,	de	
54e jaarvergadering en verwelkomt de aanwezigen, in het 
bijzonder	de	dames	en	de	ereleden	H.R.A.J.	van	Dijck	en	L.	
Kazemier.	In	zijn	openingswoord	staat	de	voorzitter	stil	bij	
het	overlijden	van	de	leden:	A.H.	Buiskool,	J.P.	Dalebout,	
A.J.	Eelsing,	E.J.	Evenaar,	F.B.	Koek,	A.C.	van	der	Leest,	E.	
Oonk,	A.	Oosten,	J.	Post,	J.C.L.	Tops,	J.	Vellinga,	A.	Werk,	
J.B.	Wille	en	oud-lid	mevr.	K.G.	Teerling	-	den	Ouden.	De	
vergadering herdenkt hen staande.
Het	voltallige	bestuur	is	aanwezig.	De	voorzitter	stelt	
het bestuur aan de vergadering voor en legt uit waarom 
hij	de	functie	van	voorzitter	zal	neerleggen.	Naast	een	

aantal andere beweegredenen laten zijn 
werkzaamheden als kapitein te weinig ruimte 
om de bestuursfunctie van voorzitter naar 
behoren uit te voeren. 

Voortgang
Een aantal bestuursleden heeft een 
gesprek gehad met de leiding van het 
opleidingscentrum	Noorderpoort,	Energy	
& Maritime. De banden met de school zijn 
nauwer aangehaald. De mogelijkheid om 
de school te bezoeken tijdens de lustrumviering in 2016 
wordt onderzocht. Voor de opslag en inrichting van het 
schoolarchief is inbreng van de vereniging gevraagd. De 
heer	Drewes	Kruidhof	heeft	zich	hiervoor	ingespannen.	
Binnenkort	wordt	resultaat	verwacht.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris 
vermeldt dat er geen ingekomen stukken zijn. Wel heeft het 
bestuur	van	de	heer	Bert	Hoekstra	mondeling	vernomen	dat	
hij zich beschikbaar stelt voor de functie van voorzitter. Er zijn 
van leden geen berichten ontvangen waaruit blijkt dat zij zich 
beschikbaar	stellen	voor	een	bestuursfunctie.	Het	bestuur	
heeft dertien berichten van verhindering ontvangen. 
De	notulen	van	de	Algemene	Ledenvergadering	op	
15 november 2014 worden met dank aan de tweede 
secretaris onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 
Het	jaarverslag	over	het	afgelopen	verenigingsjaar	wordt	

Algemene Ledenvergadering van Abel Tasman

Uitleg door de heer 
Lenting.
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door de secretaris behandeld en door de vergadering 
goedgekeurd.
De	kascommissieleden	G.M.	van	Raaij	en	W.J.	Tak	hebben	
de controle van de financiële boekhouding uitgevoerd. De 
heer	Tak	doet	verslag	van	de	controle. De commissie heeft 
de boekhouding in orde bevonden. Penningmeester,	Henk	
Jan	Harink,	toont	de	financiële	stukken	via	de	beamer	en	
geeft	een	korte	uitleg.	Het	groeiende	saldo	zal	grotendeels	
worden benut voor de lustrumviering in 2016. Erelid 
H.R.A.J.	van	Dijck	memoreert	de	woorden	van	de	eerste	
voorzitter	de	heer	E.J.	Vuursteen:	“Bij	het	lustrum	moet	
alles op!” Vervolgens worden de stukken vastgesteld. De 
vergadering verleent het bestuur decharge met dank aan de 
penningmeester.
De	contributie	per	jaar	bedraagt	thans	EUR	25,00	voor	
leden	in	Nederland	en	EUR	35,00	voor	leden	woonachtig	
in	het	buitenland.	Het	bestuur	stelt	voor	de	contributie	
niet te verhogen. Door middel van applaus wordt de 
contributie voor het nieuwe verenigingsjaar ongewijzigd 
vastgesteld. De begroting voor het komende verenigingsjaar 
van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016 wordt 
besproken. De vergadering geeft haar goedkeuring aan de 
begroting. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de 
werkzaamheden.

Wijzigingen
De	heer	A.J.C.	Benthem,	die	wegens	ziekte	niet	aanwezig	
is,	is	aftredend	commissielid.	De	heer	G.	Wijmenga	stelt	zich	
beschikbaar en wordt benoemd tot lid van de kascommissie.
De voorzitter heeft zijn functie ter beschikking gesteld en 
het	bestuur	is	verheugd	dat	de	heer	E.J.	Hoekstra	bereid	is	
gevonden zich te willen inzetten voor de vereniging. De heer 
Bert	Hoekstra	stelt	zich	aan	de	vergadering	voor	en	vertelt	in	
vogelvlucht over zijn carrière bij de koopvaardij, als leraar aan 
het zeevaartonderwijs, als maritiem agent en als ondernemer 
in	de	offshore	branche	in	de	Eemshaven.	De	heer	Hoekstra	
wordt met algemene stemmen benoemd tot voorzitter.  
De	vergadering	bedankt	de	scheidend	voorzitter	Rick	
van Doorn voor zijn bijdrage als voorzitter. De heer Van 
Doorn zal de vergadering tot het einde voorzitten. De heer 
Foppe Metzlar treedt op eigen verzoek af als bestuurslid 
en	de	heren	Rick	van	Doorn	en	H.J.	de	Vries,	die	beide	
reglementair aftredend zijn, worden met applaus benoemd 
voor een nieuwe bestuursperiode. 

Na de pauze
De	heer	Henk	J.	de	Vries	doet	verslag	van	zijn	
werkzaamheden als bestuurslid van de stichting VOMO. De 
VOMO-bladen zijn vier maal verschenen in een oplage van 
2.540 exemplaren. 
Tijdens	de	rondvraag	wordt	de	problematiek	rond	het	
afnemen van het ledenaantal besproken. De scheidende 
voorzitter schetst een situatie waarin het afnemend ledental 
niet is te keren. De interesse van de schoolverlaters ligt 
veelal op andere terreinen, waardoor de vereniging vergrijst. 
Deze trend wordt ook waargenomen bij andere, soortgelijke 
verenigingen.	De	zeevaartschool	op	Terschelling	vormt	
daarop een uitzondering, mede door de aanwezigheid 
van	een	campus.	De	heer	G.	Wijmenga	doet	het	voorstel	
een pagina te openen op Facebook en soortgelijke 
sociale netwerken. Dit zijn de hedendaagse communicatie 
platformen bij uitstek. De scheidende voorzitter dankt de 
heer	Wijmenga	voor	zijn	suggestie.	Het	bestuur	zal	de	
mogelijkheden nagaan. De aangetreden voorzitter, de heer 
Bert	Hoekstra,	geeft	aan	zich	te	zullen	inspannen	voor	de	
werving	van	nieuwe	leden.	De	heer	F.C.A.M.	Boot	juicht	het	
voorstel om de vereniging via Facebook te presenteren toe. 
De vergadering wordt om 16.45 gesloten.
 
Motion Monitoring
Na	de	vergadering	houdt	de	heer	Albert	G.	Lenting,	
directeur-eigenaar	van	SIRI	Marine	te	Appingedam,	een	
interessante voordracht over zijn bedrijf. De heer Lenting 
schetst het verloop van de geschiedenis van de berging 
van schepen en de grote veranderingen die hebben plaats 
gevonden door het gebruik van nieuwe technieken. 
Het	belang	van	het	meten	van	krachten	en	versnellingen	
wordt	aan	de	hand	van	tekeningen	en	foto’s	duidelijk	
uitgelegd.	SIRI	Marine	heeft	zich	toegelegd	op	de	
ontwikkeling van apparatuur om bewegingen te meten 
en	te	monitoren.	‘Motion	Monitoring’	wordt	op	velerlei	
terreinen toegepast. Een voor de toehoorders aansprekende 
toepassing	van	het	systeem	is	het	‘weersafhankelijk	sjorren’.	
Dit leidt onder andere tot een aanzienlijke kostenbesparing.
Na	de	voordracht	beantwoordt	de	heer	Lenting	enkele	
vragen, waarna de voorzitter de spreker dankt voor 
zijn boeiende voordracht. Inmiddels is het gezelschap 
uitgebreid	met	de	partners	van	de	leden.	Voorzitter	Bert	
Hoekstra	nodigt	alle	aanwezigen	uit	voor	het	oorlam	en	het	
gebruikelijke Captains Dinner.


