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zin in werk

Ons dagelijks werk is meer dan levensonderhoud alleen, het bepaalt onze waardigheid. Maar wat doen we precies?

Roelof Favot, loods
‘Ik vaar niet, ik geef de koersadviezen’

“Ik vaar nu op een loodstender naar de
City of Dubrovnik, die op volle zeewacht om
de haven van IJmuiden te worden binnenge-
loodst. Op deze tender zitten een kapitein,
een stuurman en een gezel. We komen
langszij, de stuurman en gezel begeleiden
me naar de loodsladder aan de lijzijde van de
City of Dubrovnik. Als de tender wordt opge-
tild door een golf en ik denk ‘dit wordt hem’
klim ik de loodsladder op.
Morning Pilot. De stuurman en een paar

matrozen begeleiden me naar de kapitein.
Aan boord krijg ik een indruk hoe het schip
gerund wordt. Door de crisis kiezen maat-
schappijen vaak voor goedkopere beman-
ning.We klimmen omhoog, het trappenhuis
naar de brug is schoon.
Morning Captain. De hand die ik de kapi-

tein geef is het begin van de vertrouwens-
band die er tussen ons moet ontstaan. Mor-
ning mr. Pilot. De kapitein blijft verantwoor-
delijk voor zijn schip, maar heeft mijn aan-

wijzingen nodig om goed in Amsterdam aan
te komen. Ik houd rekening met culturen:
een Filippijnse gezagvoerder laat zijn schip
aanmij over, terwijl een Italiaan de touwtjes
in handen houdt. Ik bestuur het schip niet,
dat doet de stuurman van de wacht. Ik geef
de koers- en vaaradviezen.
Slow ahead please. Ik vraag de kapitein rus-

tig aan te doen, want we hebben nog niet ge-
noeg water. De City of Dubrovnik is een Pa-
namax, het grootste type schip dat nog door
de sluizen van het Panamakaal kan varen,
225meter lang, 32 breed, en 13,70 diep.
099. De roerganger herhaalt de koers. Kijk,

zie je dat kleine en het grote witte licht? De
vuurtorens van IJmuiden.
Het knelpunt voor deze reis is de diepte:

13,70 is de maximale diepte voor onze sluis.
Over een half uur is het vloed en hebben we
genoeg water. Ik bel de sluis, informeer de
havendienst hoe laat we tussen de pieren
zijn, en roep de sleepboten op.

De stroom zet ons wat naar het zuiden weg.
Onze koers is daarom iets noordelijk. Ik loop
naar buiten. Die wind, het uitzicht, het zon-
netje dat doorbreekt. Hier doe je het voor.
Straks heb ik een paar centimeter over om
dit schip deWesthaven in te loodsen. Nu we
dichter bij de haven komen, veranderen we
naar roerhoekadviezen. Bakboord 10. Bak-
boord 20. De volgende lichtlijn komt te voor-
schijn. We draaien het Noorderkanaal in.
Dead slow ahead please. We verminderen
snelheid zodat de sleepboten aan de voor- en
de achterkant van het schip kunnen worden
vastgemaakt. De havendienst vaart langszij,
zij controleren de diepgang.Of het schip niet
stiekem dieper steekt dan 13,70. Dan moet
er eerst gelost worden.
Via de portofoon geef ik de achterste

sleepboot opdrachtwat af te remmen.De ha-
ven-approach is uitgevoerd. We zijn tussen
de pieren. Hierna gaan we de sluis in, en va-
ren door naar Amsterdam.”
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‘225 meter lang, 32 breed, en 13,70 diep.
Straks heb ik een paar centimeter over om
dit schip deWesthaven in te loodsen’


