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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),	24e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	39e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	70e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	38e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	26e	jaargang	

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

Van de voorzitter
Beste leden,
 
De zeer warme zomer met tropische temperaturen ligt gelukkig weer achter 
ons. Velen van u zullen deze temperaturen, wellicht nog hoger, vroeger aan 
boord in de tropen en wellicht nog zonder AC hebben meegemaakt. Ik denk 
niet dat u hieraan altijd met plezier terugdenkt, alhoewel het gezamenlijk 
drinken van een koel biertje aan dek na het werk, ook zijn bekoring had! 
 
Op zaterdag 16 november hebben we weer onze jaarvergadering. Ditmaal 
keren we terug naar het u welbekende Eemshotel. Door de verhoging van 
de zeedijk is dit hotel vanaf Delfzijl iets minder zichtbaar geworden. IJs en 
weder dienende zal de dijkverzwaring tegen die tijd zijn afgerond. Volgende 
grootschalige projecten in centrum van Delfzijl staan in de steigers. Over 
enige jaren zult u wellicht weinig herkenbaars meer ervaren.
 
De uitnodiging voor de jaarvergadering zal via e-mail,  en voor sommigen 
onder u, per post worden verzonden. Op het besloten gedeelte van onze 
website kunt u te zijner tijd de details vinden. Na een lange bestuursperiode 
zal	Henk	de	Vries	zijn	bestuursfunctie	overdragen	aan	Bert	Lammers.	De	
jaarvergadering is een mooie gelegenheid om persoonlijk afscheid van 
Henk	te	nemen	en	hem	te	bedanken	voor	zijn	jarenlange	inzet	voor	onze	
vereniging.
 
De jaarlijkse automatische incasso ging, zoals eerder bericht, snel en goed. 
Een enorme tijdsbesparing voor onze nog werkende penningmeesters. Dit 
jaar hebben alle overige leden, via e-mail of per post hun contributienota 
ontvangen.	Helaas	hebben	niet	al	deze	leden	(nog	79	mensen) hun	
contributie overgemaakt op onze rekening nr.  NL 82 INGB 0001 7267 93. 
Wilt u even nakijken of het bedrag van € 29 dan wel € 39 voor buitenlandse 
leden, reeds is voldaan? Dit voorkomt een eventuele aanmaning van onze 
penningmeester.
 
Verderop in het verenigingsnieuws treft u weer de numerieke lijst van leden 
aan	waarvan	wij	nog	graag	het	e-mail	adres	hopen	te	ontvangen.	Langzaam	
maar zeker slinkt de lijst!  
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert Hoekstra

Officieel orgaan van “Abel Tasman”, Vereniging van 

Oud-Leerlingen	van	de	Zeevaartscholen	van	 

Delfzijl en Groningen 
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LOOKING FOR A JOB?
CHANCES ARE WE’VE 
ALREADY FOUND THEM

iPS - Powerful People: Rivium Boulevard 101, 
2909 LK Capelle aan den IJssel, The Netherlands
Phone: +31 (0)88 447 94 94

Contact us at info@ipspowerfulpeople.com 
or check www.ipspowerfulpeople.com 
and find out what we can do for you.
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Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

Zaterdag 29 juni was het zover. De jaarlijkse zomerreünie 
van onze vereniging, en om ook onze leden die niet in het 
Noorden wonen reistijd te besparen was dit jaar gekozen 
om de Maeslantkering bij Hoek van Holland te bezoeken.

De Maeslantkering.

Misschien omdat het iets minder scheepvaart-georiënteerd 
was waren er mogelijk minder deelnemers dan andere keren. 
Maar toch, 33 mensen waren deze dag aanwezig die de 
hitte trotseerden om ons zomertreffen mee te maken. Na 
ontvangst met koffie en gebak in hotel Maassluis gingen 
we met een bus (gelukkig met airconditioning) naar de 
Maeslantkering. Na een video over de achtergrond van 
de Deltawerken (de vele grote watersnoodrampen in het 
verleden met de meest recente Watersnoodramp van 1953) 
en uitleg over de Maeslantkering, werd een rondleiding 
verzorgd. Hierbij werd bij de diverse objecten, maquettes 
en opstellingen in het bezoekerscentrum uitleg en 
achtergrondinformatie gegeven en onze vragen beantwoord.
 
Hierna mochten we onder leiding van de gids het 
afgesloten deel van het terrein op en de kering van dichtbij 
bewonderen. Want dat was het wel, bewonderen. De 
grootte van de kering wordt pas echt duidelijk wanneer je er 
onder en naast staat. Natuurlijk is het bekend dat de kering 
dient om als onderdeel van de Deltawerken bij (extreem) 
hoog water Nederland en in het bijzonder de Randstad 
te beschermen. Maar het geheel bestaat uit meer dan 
alleen de Maeslantkering. Ook de Hollandse IJsselkering, 
de Hartelkering en de vele dammen in Zeeland maken 
er deel vanuit. Ook de steeds doorgaande ophoging en 
verzwaring van dijken maakt deel uit van de Deltawerken 
om Nederland te beschermen tegen hoog water. Iets was 
steeds belangrijker lijkt te zijn. Dit alles werd vakkundig 
uitgelegd maar ook de diverse technische aspecten van 

de Maeslantkering werden uitvoerig besproken. En, ter 
geruststelling, werd verteld dat de beslissing om de kering 
te sluiten wordt genomen door computers. Maar, of dat in de 
huidige tijd waar we regelmatig horen over het hacken van 
computers nu zo geruststellend is?! 

Ondanks de hitte die dag en de aanhoudende droogte 
konden we ons door de video en de tentoonstelling toch 
goede voorstellen waarom de kering noodzakelijk is.
Na de rondleiding konden we weer even in de bus afkoelen 
om daarna in het historische Maassluis het treffen af te 
sluiten met een rijsttafel. Tijdens het eten kon er gekeken 
worden naar de diverse schepen die langs het hotel voeren. 
Hierbij was ook het schip van een van onze bestuursleden, 
Rick van Doorn. Voor degene die de puf nog hadden was 
er ook in Maassluis nog genoeg te zien en te genieten. 
Gezien de historie van Maassluis is niet verwonderlijk dat 
hier het sleepbootmuseum is gevestigd. In de Grote Kerk 
is een monument (plaquette) met de scheepsbel van de 
gastanker Maassluis opgehangen. Op de plaquette staan de 
namen van de omgekomen 25 bemanningsleden en twee 
meevarende echtgenotes.

Het was weer een leerzame dag waarop de deelnemers 
terugkijken, met een gezellige ontvangst, een geslaagde 
rondleiding en lekker eten in een mooi hotel met vele 
scheepsgerelateerde voorwerpen en foto´s, naast prachtige 
foto’s van historisch Maassluis.

Zomerreünie oud-leerlingenvereniging 
Abel Tasman

33 mensen waren aanwezig bij de zomerreünie.

De grootte van de kering wordt pas echt 
duidelijk wanneer je er onder en naast staat.
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Het is een goed gebruik dat nieuwe bestuursleden van 
oud-leerlingenvereniging Abel Tasman in Delfzijl zich via 
ons lijfblad introduceren bij de leden. Dit keer stelt Gerrit 
Zomerdijk zich voor.

 

Ik ben Gerrit Zomerdijk, 62 jaar jong, getrouwd en 
woonachtig in Beegden (Limburg). Mijn zeevaartcarrière 
was, in tegenstelling tot die van de overige bestuursleden, 
uitermate kort. 
Van 1975 tot en met 1979 heb ik de (eerste) opleiding HTS-
structuur voor stuurlieden in Delfzijl gedaan. Daarvan was 
het derde jaar het vaarjaar met het beroemde ‘takkeboek’. 
Mijn opleiding heb ik afgerond met het diploma 3e stuurman 
GHV. Daarmee was ik, afkomstig uit een familie zonder enige 
binding met de zee, een heleboel ervaring rijker. Ik kijk nog 
altijd met heel veel plezier terug op deze periode. 
Ik ben daarna wel een heel andere kant op gegaan want 
na een opleiding HTS-Bedrijfskunde in Leeuwarden, ben 

ik als organisatieadviseur bij het elektriciteitsbedrijf in 
Friesland terechtgekomen. Via een deeltijdopleiding aan de 
universiteit in Groningen ben ik uiteindelijk afgestudeerd als 
bedrijfseconoom. Het grootste deel van mijn loopbaan heb 
ik als verantwoordelijke voor met name financiën en ICT, 
diverse functies in de zorg gehad als manager dan wel als lid 
van de raad van bestuur. Daarbij heb ik op diverse plaatsen 
in het land gewerkt. 

Sinds eind 2017 ben ik samen met mijn vrouw eigenaar van 
een tweetal vrouwenklinieken in Nederland. De overstap 
naar het ondernemerschap was spannend, maar pakt tot nu 
toe goed uit. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om er samen met de medewerkers iets van te maken en te 
zorgen dat we tevreden patiënten en verwijzers hebben.
Ik was verrast toen onze voorzitter Bert Hoekstra mij belde en 
vroeg om de financiën van de vereniging te gaan beheren. 
Gelukkig mocht ik er van Bert even over nadenken, hoewel 
ik de indruk kreeg dat ik niet zoveel keuze had. Dus heb ik 
uiteindelijk ja gezegd.

Onder andere vanwege de afstand naar het Noorden en 
mijn drukke werkzaamheden, zal ik beperkt deel kunnen 
nemen aan de activiteiten van de vereniging. Gelukkig is 
het tegenwoordig mogelijk om veel dingen op afstand 
(elektronisch) te doen en is er een aantal bestuursleden met 
ervaring om samen de financiën van de vereniging goed te 
beheren. Ik dank de leden die afgelopen november mij hun 
vertrouwen hebben gegeven.

E-mail adressen gevraagd

Nogmaals een herhaling van de eerdere dringende oproep 
voor het doorgeven van e-mailadressen aan het secretariaat. 
Met het in bezit hebben van de e-mailadressen kunnen 
we sneller en beter met onze leden communiceren.  Dit 
is ons nu bijna helemaal gelukt. Dus ook dank voor uw 
medewerking hierin. Helaas hebben wij de lijst nog niet 
compleet. Hiernaast staan de lidcodes van leden waarvan 
wij het e-mailadres nog niet in ons bezit hebben. Staat u 
dus op deze lijst, wilt u dan zo snel mogelijk een bericht 
sturen met uw e-mailadres aan secretariaat@abeltasmanweb.
nl, zodat we deze kunnen invoeren in het ledenbestand. 
Zodra wij uw e-mailadres in ons bezit hebben en verwerkt, 
zal u van onze webmaster een e-mail ontvangen met de 
inloginstructies voor het besloten deel van onze website. 
Voor het inloggen heeft u namelijk uw e-mailadres en uw 
lidmaatschapsnummer* nodig.

Bijvoorbaat hartelijk dank!

Lidcodes ontbrekende e-mail adressen

110 604 920 1244 1389 1449 1538 1677

213 673 940 1250 1393 1460 1542 1703

269 701 942 1271 1401 1467 1557 1713

364 731 983 1292 1403 1494 1566 1745

380 746 1005 1297 1413 1503 1567 1785

444 773 1096 1327 1418 1509 1600 1798

510 823 1145 1335 1429 1516 1604 1799

523 867 1176 1353 1441 1518 1622 1800

583 871 1209 1379 1445 1521 1654 8000

601 901 1239 1385 1447 1529 1655 9006
 
* Uw lidmaatschapsnummer staat onder andere op de adreswikkel van 
de toegestuurde Noordvaarder. 

Even voorstellen: Gerrit Zomerdijk

Gerrit Zomerdijk.


