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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),	25e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	40e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	71e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	39e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	27e	jaargang	

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

Van de voorzitter
In het december nummer  van 2019 ben ik 
uitgebreid ingegaan op het probleem van 
het innen van de contributie. Er was een lijst 
opgenomen met 99 lidmaatschapnummers 
van leden die nog op basis van een papieren 
nota betaalden. Op moment van schrijven, 
eind januari 2020, hebben inmiddels ruim 
70 leden gereageerd, waarvan een kleine 60 
hun toestemming hebben gegeven voor een 
automatische incasso. Van 21 leden, zie weer 
bijgevoegde lijst, zijn we nog in afwachting 
van	hun	reactie	op	dit	(dringende)	verzoek.	
De automatische incasso wordt eind januari 
uitgevoerd, gevolgd door de schriftelijke nota’s 
aan ongeveer 40 leden.
 
Onze	ledenadministrateur	Bert	Lammers	heeft	
intussen een mailing gestuurd om het Davilex 
ledenbestand aan te vullen met eventuele 
ontbrekende gegevens. Dit is een stevige klus! Vooral als u beseft dat dit in zijn 
verlof	gedaan	moet	worden.	Bert	werkt	namelijk	in	de	offshore	op	de	Noordzee.	
Dit valt echt niet onder de vakantiereizen, vaak 6-op-6-af, zeker in deze periode 
onder veelal slechte winterse weersomstandigheden.
 
Op 1 februari heeft het dan aanwezige bestuur afscheid genomen van oud-
bestuursleden	Henk	de	Vries	en	Drewes	Kruidhof.	Beide	verlaten	het	bestuur	na	
een zeer lang dienstverband van respectieveleijk 20 en 9 jaar. Voor Henk is dat 
bijna een kwart van zijn leven!!! Gelukkig blijven zij, nu op de achtergrond, nog 
actief voor onze vereniging. Henk zal zich bezighouden met het actief werven en 
onderhouden van adverteerders om de kosten van dit blad beperkt te houden. 
Drewes heeft zich ten doel gesteld om de 49 namen op de bronzen gedenkplaat 
1940/1945	een	gezicht	te	geven.	Tijdens	de	aanstaande	4	mei	herdenking	zullen	
we hieraan aandacht besteden. Regelmatig vertoeft hij daarom ook in het Porta 
Gerrit Roorda archief op de zolderruimte van de oude zeevaartschool, nu het 
Amasus Shipping hoofdkantoor.
 
Dit jaar zullen op maandag 4 mei om 10:30 uur weer kransen worden gelegd bij 
het koopvaardijmonument bij de oude zeevaartschool aan het Abel Tasmanplein.
U bent van harte uitgenodigd om rond 10:00 uur aanwezig te zijn. Het 
oorlogsmonument	en	plaquette	werd	in	1956	door	de	toenmalige	prinses	Beatrix	
onthuld. Sinds dat jaar vindt hier de herdenking plaats van koopvaardijpersoneel, 

Officieel orgaan van “Abel Tasman”, Vereniging van 

Oud-Leerlingen	van	de	Zeevaartscholen	van	 

Delfzijl en Groningen 

Opgericht: 18 november 1961

Ingeschreven bij K.v.K. Veendam onder nummer 37890

Postadres: Ver. Abel Tasman, Postbus 160,  

9930 AD Delfzijl

www.abeltasmanweb.nl

secretariaat@abeltasmanweb.nl

Bestuur

E.J.	Hoekstra	(voorzitter)

R.	van	Doorn	(vice-voorzitter)

M.T.	de	Vries	(1e	secretaris)

S.	Hassing	(2e	secretaris)
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H.J.	Harink	(2e	penningmeester)
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E-mail: a.h.lammers65@gmail.com

Contributie (per jaar)

€ 33,- voor leden in Nederland

€ 44,- voor leden buiten Nederland

Automatische incasso geeft een korting van 

respectievelijk € 3,- of € 4,-
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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.

in het bijzonder van De Abel Tasmanschool, dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog  hun leven heeft gegeven voor onze 
bevrijding. De oorlogsverliezen van koopvaardijschepen 
begonnen reeds in september 1939 met het op een zeemijn 
lopen van de coaster Tegri waarbij zeven opvarenden het 
leven lieten. Het laatste slachtoffer viel in augustus 1945 op 
de Christiaan Huygens. Meer dan 400 Nederlandse schepen 
werden tot zinken gebracht waarbij circa 3.500 Nederlandse 
zeelieden hun leven hebben gelaten.
Nummer 2 van juni 1995 van de Noordvaarder (2de jaargang) 
is geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog met 
verslagen van opvarenden uit deze periode. Een verslag 
van Leo F. Hazelbroek is geplaatst onder titel ‘Een reis 
van 78 maanden uit en thuis… Zeeman, Krijgsgevangene, 
schipbreukeling en dwangarbeider’.
 
Verderop in het Verenigingsnieuws vindt u een stuk van 
Rick van Doorn over de 2020 zomerreünie. In zijn verlof, 
Rick vaart als gezagvoerder op DFDS RoRo schepen, 
heeft hij een positief verkenningsbezoek gebracht aan het 

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Wij hopen u daar in groten 
getale te mogen begroeten op 13 juni a.s.

Wist u dat volgend jaar van 10 tot 13 juni weer een Delfsail 
gaat plaatsvinden!  Misschien een idee om deze happening 
te combineren met onze zomerreünie.

Met vriendelijke groet,
Bert Hoekstra

De feestdagen zijn achter de rug en het nieuwe jaar 
2020 is begonnen. Dat betekent voor het bestuur weer 
werk aan de winkel. De eerst geplande gezamenlijke 
activiteit is de zomerreünie op zaterdag 13 juni 2020 in het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 

Het voorlopige globale programma is als volgt:
•	 U	wordt	verwacht	op	een	nog	nader	te	bepalen	locatie	

van waaruit we per boot naar het Buitenmuseum varen.
•	 De	ontvangst	zal	hier	plaatsvinden	in	Het	Amsterdamse	

Huis, waar u dan kunt genieten van koffie en gebak.
•	 Daarna	worden	de	reünisten	onder	leiding	van	gidsen	

rondgeleid door het Buitenmuseum, waarbij ook een 
rokerij zal worden bezocht.

•	 Na	de	rondleiding	komen	we	terug	in	Het	Amsterdamse	
Huis, waar de traditionele borrel met haring klaarstaat. 
Hierna volgt de lunch.

•	 Na	de	lunch	kan	het	Binnenmuseum	worden	bezocht	dat	

op korte loopafstand van het Buitenmuseum is gelegen. 
Volgens zeggen is  het echt de moeite waard om te 
bezoeken.

•	 Aan	het	eind	van	de	middag	is	nog	gelegenheid	voor	een	
borrel of kop koffie in het restaurant.

•	 Het	museum	heeft	rekening	gehouden	met	de	mensen	
die minder goed ter been zijn. Er is zelfs een beperkt 
aantal rolstoelen aanwezig.

Ik zou zeggen, pak uw agenda en noteer alvast de datum. 
Een uitgebreide uitnodiging met alle nodige informatie 
zal later aan de leden persoonlijk worden toegezonden. 
We denken met het museum een leuke achtergrond voor 
onze reünie te hebben gevonden en hopen op een goede 
opkomst.

Namens het bestuur,
Rick van Doorn

Zomerreünie 2020

Nieuw bestuurslid gezocht!
Hierbij doet het bestuur een dringende oproep aan de 
leden om zich beschikbaar te stellen voor de functie 
bestuurslid van onze vereniging. We zoeken in het 
bijzonder een kandidaat die bereid is om onze website 
te onderhouden en bij te werken. 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met 
onze voorzitter Bert Hoekstra (ejhoekstra@home.nl).
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Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al heeft gemeld, zijn 
er nog 21 leden die geen toestemming hebben gegeven 
voor automatische incasso van de contributie. In bijgaande 
overzicht leest u hun lidmaatschapsnummers*). We verzoeken 
deze mensen vriendelijk doch dringend alsnog zo spoedig 
mogelijk in te stemmen met automatische incasso. Vul 
daarvoor het toestemmingsformulier voor incasso in op onze 
verenigingswebsite. Zoals eerder uitgelegd is het handmatig 
incasseren van de contributie zeer arbeidsintensief. Ook 
geeft het extra kosten voor de vereniging. Als incentive 
wordt de automatische incasso beloont met een korting van 
€ 3,00 (€ 4,00 voor buitenlandse leden) op de contributie. 
Dus DOEN!

Lidmaatschapsnummers zonder automatische incasso

134 1244 1530 1804 9065

269 1335 1597 1811

842 1503 1777 9024

920 1517 1781 9050

961 1519 1785 9062

*	 Uw	lidmaatschapsnummer	staat	onder	andere	op	de	adreswikkel	van	
de Noordvaarder.

Leden die nog geen automatische incasso hebben

In navolging op de twee 
eerdere introducties van 
nieuwe bestuursleden van 
de oud-leerlingenvereniging 
Abel Tasman, stelt nu Sibrand 
Hassing zichzelf voor.

“Ik ben Sibrand Hassing en van 
het ‘bouwjaar’ 1958. Ik ben 
van oorsprong een Delfzielster, 
maar woon al bijna 30 jaar 
in het Westen van het land. 
Momenteel woon ik met mijn 

vrouw in Capelle aan den IJssel. Het varen was mij met de 
paplepel ingegeven, omdat mijn vader kapitein was en een 
groot deel van mijn familie ook actief was in de scheepvaart. 
Het was dus bijna logisch dat ik naar de zeevaartschool 
zou gaan. Nadat ik de opleiding HTS-structuur Navigatie in 
Delfzijl had afgerond heb ik bijna tien jaar bij INCOTRANS, 
Joon Shipping en Wagenborg gevaren, en hierbij de rangen 
4e, 3e, 2e en 1e stuurman doorlopen.

In begin 1992 ben ik overgestapt naar een walbaan. Ik 
ben toen als (senior) beleidsmedewerker ladingzaken 
begonnen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Directoraat-Generaal Maritieme Zaken (DGSM) in Rijswijk. 
Ik heb daar precies 21,5 jaar gewerkt waarbij ik me onder 
andere bezighield met de maritieme beleidsvelden lading/
gevaarlijke stoffen, veiligheid (SOLAS), bemanningszaken 

Ontvallen leden
Dit verenigingsjaar hebben wij bericht ontvangen dat ons helaas vier leden zijn ontvallen. We hebben hen tijdens 
onze ALV van 16 november jl. op gepaste wijze herdacht.

Hieronder het overzicht:
Datum overlijden  Naam lid Leeftijd Woonplaats Schooljaar
27-07-2018 Derk Haan 87 Stellendam Gn 51-53 Ska
18-11-2019 Jan Roelof Klein 73 Stadskanaal 67-69 Dz S3
14-12-2019 Ludo Jansen 71 Sittard 65-67
19-12-2019 Bouke Douma 93 Eindhoven 45-48

(STCW), Port State Control (PSC), ISM en klimaat/CO2 
(MARPOL). Ik kwam hiervoor ook veel bij de Europese 
Commissie en IMO.

Medio 2013 werd ik door de Holland America Line (HAL) 
gevraagd of ik interesse had om daar als Director Nautical 
Operations Europe aan de slag te gaan. De job en hun 
aanbod was dusdanig aantrekkelijk dat ik de overstap durfde 
te maken. Één van de hoofdzaken waar ik verantwoordelijk 
voor ben is het onderhouden van de relatie met de 
Nederlandse Maritieme Autoriteiten. Hierbij is vooral 
belangrijk de statutaire certificaten van de HAL-vloot geldig 
te houden. Het gaat hier om veertien cruiseschepen, allen 
varend onder de Nederlandse vlag. Daarnaast zorg ik voor 
het papierwerk van nieuwbouw en verkoop van schepen en 
monitor ik alle relevante wetgeving. Ondertussen verzorgen 
wij soortgelijke taken ook voor onze zusterrederij Seabourn.

Door mijn werkzaamheden ben ik ook actief binnen de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), 
waarvan ik sinds 29 juni 2017, samen met Karin Orsel, CEO 
bij MF Shipping, voorzitter ben. Binnen het bestuur van onze 
vereniging ben ik de 2e secretaris, en daarnaast sinds kort de 
redacteur voor ons verenigingsblad Noordvaarder.
Helaas gooien mijn werkzaamheden soms roet in het eten 
met betrekking tot het fysiek aanwezig kunnen zijn bij de 
vergaderingen, maar gelukkig weet ik in dit digitale tijdperk 
goed contact te onderhouden met de voorzitter en mijn 
medebestuursleden.

Even voorstellen: Sibrand Hassing

Sibrand Hassing,


