
 
 

 

Een dag. Met een beetje geluk maken we  er zo’n 27.000 mee. We vullen de 24 uur met van alles en 

nog wat. We werken, we sporten, we kijken tv, we eten en we slapen. Maar we volgen niet allemaal 

hetzelfde ritme. De bakker zoekt zijn bed op als de stratenmaker zijn lunchtrommeltje opent. De vis is 

al lang geveild als de lerares haar klas welkom heet. In de serie ‘klokkie rond’ wordt wekelijks een uur 

Velsen belicht. Vandaag 23.00-24.00 uur: loods Dirk Blaauboer op het Haven Operatie Centrum. 

 

De laatste loodsjes voor Dirk Blaauboer 
 

IJMUIDEN - Met een gezonde knie had Dirk Blaauboer er nog wel een jaar of drie aan vast geplakt. 

Maar hoewel de in Santpoort wonende IJmuidenaar elf maanden geleden een nieuw gewricht kreeg 

aangemeten, zit het beloodsen van schepen er niet meer in. 

Dus maakt Blaauboer gebruik van de regeling die bepaalt dat een loods het op 55-jarige leeftijd voor 

gezien mag houden. Op dinsdag 3 maart zwaait hij af. 

“Want een loods behoort te varen”, zegt Blaauboer laat op de zaterdagavond in zijn rol als dienstleider 

van het loodswezen op het IJmuidense Haven Operatie Centrum. “Varen kan niet meer, dus ga ik met 

pensioen.” Elke loods is verplicht om een derde van zijn werktijd als dienstleider op het HOC actief te 

zijn. Vanwege zijn onwillige knie geldt voor Blaauboer sinds zijn operatie een percentage van 100 

procent. 

De werkzaamheden van de dienstleider bestaan onder meer uit het aansturen van de tender. Het 

verwerken van de meldingen van naderende schepen. En niet te vergeten het (zonodig) van afstand 

beloodsen van schepen met een lengte tussen 75 en 125 meter. Vandaar dat ook een dienstleider over 

vaarbevoegdheid dienst te beschikken. 

“Bij slecht weer vraag je de kapitein van een schip dat naar binnen wil of hij mee wil werken aan de 

beloodsing vanuit het haven operatiecentrum. Nee? Dan dient hij te wachten op betere 

omstandigheden. Gaat hij akkoord, dan praten wij hem vanuit het HOC naar binnen.” Blaauboer doet 

zijn werk als dienstleider met plezier. Maar het plaatsnemen op de brug van een zeereus om het 

gevaarte vervolgens naar binnen of naar buiten te loodsen heeft zijn voorkeur. “Dat geldt voor iedere 

loods”, weet hij.  

Natuurlijk staat een slechte knie het tijdelijk overnemen van het commando op de brug van een schip 

niet in de weg. Maar op de betreffende werkplek komen. Dat is een ander verhaal. Daaraan komt het 



nodige klauterwerk te pas. Behendigheid en souplesse zijn vereist als een loods vanuit een helikopter 

op het dek (soms met belading) wordt gedropt. Of als hij zich via een dansende touwladder aan boord 

moet hijsen. Dan zijn, naast de nodige moed, twee ongeschonden knieën een must. 

In de wetenschap dat hij net als zijn opa als loods aan de slag zou gaan, stapte Dirk Blaauboer in 1970 

als lichtmastroos aan boord van een coaster. Na vervolgens de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam 

en Den Helder te hebben doorlopen, ging hij in 1975 varen bij de KJCPL (Koninklijke Java-China-

Pakketvaart Lijnen). Met de noodzakelijke papieren op zak en voldoende vaaruren achter de kiezen, 

startte hij in 1985 met de loodsopleiding. Weer negen jaar later was Dirk Blaauboer bevoegd om ook 

de allergrootste schepen onder zijn hoede te nemen. 

Hij loodste gigantische ertstankers. “Met amper een halve meter water onder de kiel als een krab 

tussen de pieren schuiven. Voorzichtig met het vermogen aangezien je zomaar het water onder het 

schip vandaan trekt. Dat leverde wel eens zweethanden op.” Ooit loodste hij het 316 meter lange 

cruiseschip Norway (legendarisch onder zijn oorspronkelijke naam MS France) naar zee. Slecht weer 

maakte het de tender onmogelijk de loods van boord te halen. Een helikopter was niet voorhanden. 

Drie dagen later stapte Dirk Blaauboer in Southampton aan wal. “Mooie trip gemaakt. Prachtige hut. 

Drie dagen wijs lopen doen tussen de passagiers.” Blaauboer spreekt nog niet volledig in de verleden 

tijd als hij het over zijn geliefde werk heeft. Want hem rest nog één klus: het beloodsen van de 

cruiseferry Princess of Norway. Zondag over een week stapt Dirk Blaauboer als passagier aan boord 

van het schip om zich direct op de brug te melden. Aangezien op deze trip het commando wordt 

gevoerd door een ‘afloskapitein’, is de aanwezigheid van een loods noodzakelijk. Als Blaauboer de 

Princess vakkundig naar zee heeft gedirigeerd, glipt hij weer in de rol van toerist om te gaan genieten 

van een dagje Newcastle. Wanneer op dinsdagochtend rond negen uur IJmuiden weer opdoemt, hijst 

Blaauboer zich voor de laatste keer in zijn dienstkleding om de Princess in veilige haven te brengen. 

“Dat wordt mijn laatste kunstje. Dan neem ik definitief afscheid van dit fantastische beroep.”  

IJmuider Courant, 20-02-2009 


