
Jack, bedankt voor deze klinkende afscheidsspeech . 

Of alles wat je hebt gezegd allemaal klopt weet ik niet, dus dat laten we maar in 

het midden. 

 

Fijn dat jullie allemaal hier zijn om met mij deze laatste werkdag, tussen 

aanhalingstekens, bij het loodswezen af te sluiten. 

Het liep vandaag iets anders dan normaal, maar ja dat is het Loodswezen ten 

voeten uit. 

Zelf vond ik het een hele leuke afsluiting en met mij de rest van het gezin ook. 

 

Zoals de meesten van jullie wel weten zijn in het middelpunt van de 

belangstelling staan en het spreken in het openbaar niet mijn dingen, maar 

vandaag kom ik daar niet onderuit. 

Ik zal het kort houden zodat we hierna weer ongestoord aan de drank kunnen. 

 

Toen ik in 1984 bij het loodswezen begon was dat niet uit volle overtuiging. 

Als kind heb ik in Hoek van Holland gewoond en daar regelmatig loodsen in 

van die duffelse jassen op de fiets voorbij zien komen om dan vervolgens dat 

zelfde stukje Waterweg op en neer te varen. Dat leek mij dus helemaal niets. 

Naderhand als stuurman op de koopvaardij had ik het prima naar mijn zin en 

dacht er nog steeds zo over. 

Heel snel kreeg ik echter in de gaten dat loods zijn heel wat meer in houdt dan 

schepen een haven in en uit varen. 

Het is werkelijk een prachtig beroep dat ik al die jaren met veel plezier heb 

gedaan. 

De laatste paar jaar merk ik wel dat de onregelmatige onregelmatigheid er 

behoorlijk inhakt, zelfs ik kan na onvoldoende slaap behoorlijk narrig zijn. 

Het thuisfront zal dat wel beamen. 

Daarom vind ik het dan ook helemaal niet erg om na 35 jaar constant een jetlag 

te hebben gehad met FLP te gaan en voortaan ’s nachts gewoon in bed te liggen. 

Mocht ik het bootje varen gaan missen dan huren we gewoon af en toe een 

motorjachtje en ga daar dan, op de dag, mee spelen. 

Artiesten doen er het best aan op het hoogtepunt van hun carrière te stoppen. 

Nu ben ik natuurlijk geen artiest, maar ik zit goed en ruim in mijn vel, voel mij 

prima, wil voortaan samen met Ankie ongestoord genieten en terugdenken aan 

een mooie tijd bij het loodswezen. 

 

De veranderingen van ambtenaar naar privaat waren even wennen zoals het 

combineren ’s nachts, dus niet meer een supplier van de bunker naar zee, binnen 

de pieren eraf en weer naar huis waar je plek in bed nog warm was, 

geen uitgebreide maaltijden meer in Augusta maar een diepvries en magnetron 

in de wacht en niet meer voor de beurt komen bij afgaan zodat je voor 

middernacht al thuis was. 



Maar ook de bekrompen regels als beginnend loods als reserve in de wacht 

besteld worden en na acht uur ongenaaid naar huis, met openbaar vervoer naar 

huis en geen vaste rusttijd hebben zijn gelukkig verleden tijd. 

  

Het werk als DL had niet echt mijn voorkeur maar de sfeer op het HOC was 

altijd goed en het samenwerken met onze loodsdienstcoordinatoren, zoals ze 

tegenwoordig heten, was altijd prima. 

Een avontuur wil ik nog wel even aanhalen en dat is mijn, zoals ze thuis 

gekscherend zeggen,tewaterlating. 

Het was midden in de winter en ik had de mazzel dat het op de dag was en dat 

de golven niet zo hoog waren. 

Door het zeer snelle handelen van Berend, Tom en Jack was ik weer in no time 

aan boord van de tender, waarvoor ik ze nog steeds zeer dankbaar ben. 

Ik heb dan ook aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is dat er drie goed 

getrainde mannen aan boord van de tender zijn. 

Waarschijnlijk is er nog veel meer te vertellen maar ik heb beloofd het kort te 

houden. 

Ankie, Remco, Stefanie en Mitch bedankt voor jullie geduld en begrip als ik 

weer eens op een, naar jullie idee, idioot tijdstip te bed lag. 

Rest mij om iedereen van de tenderdienst, besteldienst, kantoor, taxibedrijf, 

vletters, sleepboten, havendienst en mijn collega’s hartelijk te danken voor de 

goede samenwerking. 

Het ga jullie allen goed en ik wens jullie een behouden vaart. 


