
Op 11 juni 2012 ging ik als tweede man met Gert-Jan mee op een geulreis aan boord van de  
Navios Marco Polo. 
	  
Ervaring 
Het is verplicht om met twee loodsen naar een geul gebonden schip toe te gaan. Alleen de loodsen met 
de meeste ervaring worden opgeleid tot geulloods. Gert-Jan had als loods veel ervaring, hij wist heel goed 
wat hij deed. Gert-Jan was tijdens deze reis de eerste man en voer het schip. De tweede man is zijn 
assistent. Hij maakt de geul apparatuur (ANMS) gebruiksklaar en verzorgt het reken- en administratieve 
werk.  
De ANMS is een luxe Tom Tom voor schepen. Wij kunnen daarop precies aflezen waar het schip is, hoe 
snel het vaart en hoe het door de wind en de stroom weggezet wordt. We kunnen ook zien waar het schip 
over een aantal minuten is. Dit heet de predictie van het schip. Dit is vooral handig tijdens het 
manoeuvreren en afmeren. Als het schip tijdens de reis naar de haven opeens niet meer binnen kan  
(door een calamiteit) moet het rondgaan in de geul of in de noodkeerplaats. De tweede man rekent dan 
de D'tjes uit. De D'tjes zijn controle afstanden die je helpen bij het op de juiste plek rondgaan in de 
noodkeerplaats. 
	  
Geul gebonden schepen worden ver buiten de kust (op 50 km, bij de rendez vouz positie) per helikopter 
beloodst. Hiervandaan volgt het schip zijn route door de IJ-geul naar IJmuiden. Deze geul is uitgebaggerd 
tot een diepte van meer dan 20 meter zodat schepen met een diepgang tot 17,8 m de haven van 
IJmuiden kunnen binnenlopen. De IJ-geul heeft een lengte van 22,5 zeemijl. De laatste 12,5 zeemijl  
(iets meer dan 20 km) heeft een breedte van 450 m. Tijdens een calamiteit moet een geul gebonden schip 
binnen de grenzen van de vaargeul of in de noodkeerplaats rond kunnen gaan. Wanneer dit schip buiten 
de geul raakt loopt het aan de grond. Vandaar dat deze schepen geul gebonden worden genoemd. 
	  
Baby geuler 
In onze regio zijn schepen met een diepgang van meer dan 14,1 m geul gebonden. De grootste schepen 
zijn ongeveer 300 m lang en hebben een breedte tot bijna 50 m. Deze schepen hebben een displacement 
(waterverplaatsing) van ongeveer 200.000 ton. Displacement is het gewicht van het schip, inclusief het 
lading, de bunkers (brandstof), de stores (voorraad, eten, drinkwater) etc. 
De Navios Marco Polo was een kleine geuler, een zogenaamde “baby geuler”, maar beslist geen klein 
schip. Het schip was 225 m lang, 32,2 m breed en had een diepgang van 14,2 m. Het schip had ongeveer 
80.000 ton steenkool aan boord en een displacement van ongeveer 100.000 ton. 
	  
Geulers mogen niet onder alle omstandigheden de haven binnenvaren. Er moet aan allerlei voorwaarden 
worden voldaan, bijvoorbeeld voorwaarden aan de verticale en horizontale tij. Wat de verticale tij betreft 
moet er tijdens de reis altijd voldoende water onder de kiel  zijn. Het horizontale tij heeft te maken met de 
stroomsnelheid. Bij het passeren van de pieren mag deze snelheid niet meer dan een knoop zijn. 
	  
Superduo 
De loodsdienstleider (LDL) moet voorafgaand aan een geulreis het een en ander regelen. Hij moet twee 
geulloodsen selecteren om naar het schip te gaan. De LDL loopt zijn wachten op de Haven Operatie 
Centrum (HOC). Voordat hij selecteert, kijkt hij in de geulloodsen boek. Hierin staan de namen van alle 
geulloodsen vermeld en is de hoeveelheid geulreizen te zien die iedere loods gemaakt heeft als eerste of 
tweede man. Aan de hand hiervan kunnen de LDL's bepalen wie aan de beurt is voor een geulreis en of 
dat als eerste of als tweede man wordt. 
	  
Toevallig was ik een halve dag voor de betreffende geulreis zelf de LDL, ik had de 16.00 tot 1.00 wacht. 
Er moesten twee geulreizen afgegeven worden, beiden voor hetzelfde tij. Aan mij de taak om vier loodsen 
te selecteren om gezellig samen een helikopterritje te maken! Er waren precies vier beschikbaar, namelijk  
Gert-Jan, Andries Coehoorn, Louis Oosterhuis en ikzelf. 
	  
Gert-Jan en Louis waren aan de beurt om eerste man te zijn. Het eerste schip dat op het tij naar binnen 
mocht komen was de Navios Marco Polo. De tweede was de Eternus, 287 m lang met een diepgang van 
17,1 m. Aangezien ik de LDL was kon ik “mijn” schip zelf uitzoeken! Ik wilde graag naar het schip dat het 



snelst klaar zou zijn. Een geulreis kan voor een tweede man voor het gevoel heel lang duren! De Navios 
Marco Polo kon op een mooie tijd overdag binnen zijn, bovendien eerder en sneller dan de Eternus. De 
Navios Marco Polo was dus het ideale schip! Wie moest nu de eerste man worden? Dat werd uiteraard  
Gert-Jan. Bij wijze van een grap dacht ik om de twee kale ‘Gert-Jannen’ samen in te delen. De twee 
Friezen, Oosterhuis en Coehoorn, konden het andere schip krijgen. 
	  
Voordat wij in de helikopter stapten, gingen we eerst langs het tenderhuisje. Daar werd de ANMS 
opgehaald en werden de helipakken aangetrokken. Hier kregen de Friezen te horen dat ze, als koppig 
duo, goed bij elkaar pasten. Verder werd verteld dat het superduo, de kale ‘G-J's’, hen een kunstje 
zouden laten zien. Ze werden geadviseerd om ons goed te volgen. Alleen dan zou het ze lukken om de 
haven te vinden, mits ze ons bij konden houden, natuurlijk! Gert-Jan zei niets, hij glimlachte wel. Eenmaal 
in de helikopter werd er niet meer gesproken. Met gebarentaal hebben we heen en weer nog wat gein 
gemaakt. 
	  
Wij zijn om 13.45 uur met de helikopter op het schip geland. Het was stralend mooi weer en we hadden 
dan ook een beetje een vakantiegevoel. Gert-Jan voer het schip richting IJmuiden; dat deed hij snel! Hij 
ging ook snel de D'tjes uitrekenen. Tijdens alle geulreizen die ik met Gert-Jan gemaakt heb, ongeacht of 
hij eerste of tweede man was, rekende hij de D'tjes uit. Gert Jan was altijd overal op voorbereid. 
	  
Vakman 
Tijdens de reis, onder het eten van een heerlijke maaltijd, besprak Gert-Jan de voordelen van het gebruik 
van de ANMS op marginale schepen. Hij vond het verstandig om gebruik te maken van deze hulpmiddel. 
Zo hoefde je na een voorval niet te verklaren waarom je er een niet mee heb genomen terwijl de 
mogelijkheid er wel is, ook als schepen niet geul gebonden zijn. Gert-Jan wilde, net als met zijn D'tjes 
uitrekenen, niets aan het toeval overlaten, hij wilde verrassingen voor zijn. Alles wat hij deed was 
weloverwogen en ordelijk. Hij was een perfectionist, een vrij serieus persoon maar beslist niet saai. Hij 
was een vakman, een goede loods en een gewaardeerde collega. 
	  
Wij hadden gedurende de hele reis voldoende water onder de kiel. De dwarsstroom voor de pieren was 
op de tijdstip dat hij de pieren wilde passeren binnen de marges. Alles hadden we mee, hij hoefde de 
vaart nergens voor aan te passen. Flitsend werden de pieren gepasseerd, ver buiten het zicht van onze 
Friese collega's. Binnen een mum van tijd waren we ook afgemeerd. Een beetje opschieten met een schip 
staat mij persoonlijk aan. Gert-Jan had de geuler naar binnen gevaren en afgemeerd in een tijd die, 
volgens mij, weinig collega's zullen evenaren! 
	  
Toen het schip om 18.15 uur afgemeerd was, heb ik Gert-Jan een compliment gegeven. Hij heeft er een 
heel snelle reis van gemaakt, ik was zeer onder de indruk. Hij zei alweer niets, maar wel had hij weer een 
glimlach op zijn gezicht; iets groter dan bij het tenderhuisje voordat we in de helikopter stapte. Zo te zien 
had hij een binnenpretje. Ik dacht dat hij pret had over het feit dat hij onze collega's een poepie had laten 
ruiken.  
	  
Nadat bekend werd dat Gert-Jan ernstig ziek was en dat de Navios Marco Polo zijn laatste loodsreis zou 
zijn, heb ik vaak teruggedacht aan deze reis. In het bijzonder denk ik aan het moment direct na het 
compliment. Volgens mij had dat binnenpretje niets te maken met onze collega's op het andere schip 
maar wellicht met mij. Misschien trok hij wel een lange neus naar mij. Zo in de trant van: “Probeer jij het 
maar na te doen!” Elke keer dat ik eraan terugdenk, moet ik ook glimlachen! Het is voor mij een voorrecht 
dat ik zijn tweede man was tijdens zijn laatste loodsreis. 
	  
Met het overlijden van Gert-Jan hebben wij een heel goede collega verloren. Hij zal zeker ook door ons 
gemist worden. 
	  
	  
Geert-Jan Nienhuis 


