
Jack bedankt voor deze lovende woorden. 

 

 
 

De waarheid zal altijd in het midden blijven. 

Ik merk wel dat je al aardig wat ervaring opgedaan hebt in het speechen. 

 

Dit jaar geen 7 maar 2 loodsen die met pensioen gaan. 

50% staat er voor je en normaal gesproken de oudste in leeftijd. 

Verscheidene zijn al door gegaan na hun 55
e
 vandaar dat ik niet de oudste ben. 

 

Vandaag “De laatste vaardag”.  

Afscheid van het loodswezen als varend loods. 

Ondanks dat ik vandaag nog op de “Princess of Norway” ben geweest heb ik helaas al eerder 

afscheid van de schepen moeten nemen. 

 

Een mankement aan mijn knie 3 jaar geleden zorgde ervoor dat ik minder ging varen en meer 

als dienstleider ging optreden. 

De afgelopen 6 maanden alleen maar op het HOC als dienstleider gezeten. 

De verhuizing op het HOC van de 3
e
 etage naar de nieuwe uitbouwpukkel op de begane grond 

is mij dus niet geheel ontgaan. 

Eigenlijk kwam de verhuizing 6 maanden te vroeg. 

 

Na een uiteindelijke knievervangende operatie kon ik de illusie van verder doorvaren wel aan 

de wilgen hangen. 

Dezelfde wilgen trouwens waar ook mijn tennisracket, loopschoenen en ski’s aan hingen. 

Toch was ik heel blij dat de mogelijkheid er was zo mijn tijd bij het loodswezen vol te maken. 

En ook het loodswezen was hier mee gediend daar er door de grote drukte en relatief weinig 

aantal loodsen er weinig mensen steeds op de “lat” stonden. 

 

Toen ik als 16 jarige als lichtmatroos aan boord stapte had ik natuurlijk nooit gedacht mijn 

carrière te zullen beëindigen als loods op de “Princess of Norway”. 

 

In 1985 na gevaren te hebben bij de K.J.C.P.L. en de Nedloyd bij het loodswezen begonnen. 

Toen nog ambtelijk. 

Eén van de “hoofdvakken” bij de opleiding was het invullen van de werkstaat. 

Een stoffig uitziende heer wist ons te vertellen over ellenlange papieren vol met rijtjes die 

ingevuld moesten worden. 

Zo ook over vergoedingen als 1,25 gulden voor een reisje zijkanaal A. 



 

Het varen na de verzelfstandiging bleef hetzelfde, wat wel veranderde waren de interne regels. 

Er werd efficiënter met de tijd omgegaan. 

Het combineren ‘s nachts  werd verhoogd, daar tegenover stond wel 6 uur rust tussen de 

reizen. 

Niet meer terug melden bij Cor, waarbij hij – wanneer hij begon te tellen – soms eindigde bij 

drie en een andere keer bij achttien. 

Je was wel verzekerd van een boeren nacht. 

Het niet combineren van 00 tot 04 uur werd tijdens een regionale vergadering binnen 2 

minuten van tafel geveegd. 

Waar oudere collega’s in de tijd van de overheid jaren voor geknokt hadden paste nu niet 

meer in deze tijd. 

 

Het privatiseren heeft het loodswezen geen windeieren gelegd en het was voor mij natuurlijk 

heel leuk daarin te participeren. 

Als in een soort opgemaakt bedje kwam ik eigenlijk terecht. 

Van verdere ontwikkelingen binnen het bedrijf werden we goed op de hoogte gehoudenden 

d.m.v. landelijke- en regionale vergaderingen werden de meeste beslissingen genomen. 

Heel wat bedrijfskunde geleerd (al snap ik er soms nog steeds niets van). 

 

Het loodsen van schepen, zoals ik al eerder vertelde, veranderde niet. 

Zo had je nog steeds: 

Aangename, onaangename, spannende, intensieve en saaie reizen. 

Een lege bulker met weinig vermogen en veel wind: spannend 

Een “doehetzelver”: saai. 

Een 45 voeter van 8 mijl uit naar de IGMA: intensief. 

 

Onaangenaam was ook eens een schadegeval waarbij we regelrecht in de controlekamer van 

een drijvende kraan boorden met het voorschip. 

Eén anker zat vast en de andere was niet aanwezig. De drijvende kraan, net uit het dok waar 

ze een groot onderhoud had gehad. De verf was bij wijze van spreken nog nat. 

Gelukkig was er niemand aanwezig op de kraan dus geen gewonden. 

Het Syrische gezag toen aanwezig sprak de legendarische woorden uit: 

“De verzekering betaald wel, altijd goedkoper dan een sleepboot”. 

Een middenoosterse handelsgeest wat nog steeds van zich laat spreken in die landen. 

 

Aangenaam waren wel de haal- en meeneemreizen. 

Leuke onderbreking van je vaardagen. 

Zo ook eens de “Pacific Princess” uit de bekende Loveboat serie als haalreis Hamburg. 

Tegenwoordig weet de heli je wel te vinden en wordt je zelfs mijlen ver van de kust nog van 

boord geplukt. 

 

Vissersschepen vanaf de 75 meter lengte worden ook beloodst volgens de nieuwe wetgeving. 

Toen wij laatst een kapitein op een vissersschip naar zijn diepgang vroegen wat het antwoord: 

“De diepgang? Die wordt straks bepaald want die is afhankelijk van de loodsgelden. 

 

Prachtig. 

Afgelopen zondag de 22
e
 na mijn laatste ochtendwacht op het HOC naar de “Princess of 

Norway”. 

Afloskapitein aan boord dus hij moest beloodst worden. 



Sonja en ik zouden aan boord blijven want bij terugkomst moest er toch weer een loods aan 

boord. Als laatste reis aangeboden door het loodswezen. 

Mijn laatste 2 verlofdagen en een heel leuke reis gehad.  

Aan boord goed in de watten gelegd. De kapitein en stuurman waren bekenden.  

Vele malen eerder tegengekomen.  

Daar de financiele afwikkeling bij K.V.S.A. niet in orde was duurde het even voordat we aan 

boord mochten.  

Normaal gesproken als ik na het diner een voucher inlever moet ik bijbetalen voor de wijn. 

Nu kreeg ik opeens 43 euro terug, het waren teveel vouchers. Een donatie aan de reddingsboot 

deed administratieve fout weer verloren gaan. 

 

Dames en heren, 

Ik wilde het hierbij laten. Sociëteitsbestuur bedankt voor het organiseren van deze dag. 

Vooral de binnenkomst in IJmuiden vanochtend met gepavoiseerde -, luid toeterende - en 

spuitende schepen deed mij wel wat. 

En voor de collega’s”: Een schadevrij en behouden vaart. 

 

Bedankt. 

 

Dirk en Sonja Blaauboer. 

 

 


