
Hoe	  de	  nieuwe	  loodsen	  ,	  Michiel	  Bakker	  en	  Yoni	  Halderman	  het	  opleidingsjaar	  
beleefd	  hebben:	  

	  

Het	  zit	  erop!	  Elf	  maanden	  opleiding	  tot	  registerloods.	  Bijna	  een	  jaar	  geleden	  gingen	  we	  van	  
start	  in	  de	  landelijke	  opleiding	  in	  IJmuiden.	  Lange	  dagen	  in	  de	  schoolbanken	  en	  de	  
bijbehorende	  studie	  waren	  de	  eerste	  weken	  behoorlijk	  wennen	  na	  8	  jaar	  ‘werken’	  bij	  de	  
voormalige	  werkgever.	  Na	  een	  succesvolle	  afsluiting	  van	  het	  landelijk	  gedeelte	  hadden	  we	  nog	  
negen	  maanden	  voor	  de	  boeg.	  Er	  moesten	  200	  vergezelreizen	  worden	  gemaakt	  voor	  het	  einde	  
van	  het	  jaar,	  met	  een	  wekelijks	  ‘klasje’	  met	  één	  van	  de	  opleiders.	  In	  negen	  maanden	  tijd	  
hebben	  deze	  opleiders	  ons	  alles	  bijgebracht	  wat	  noodzakelijk	  is	  om	  de	  opleiding	  tot	  een	  goed	  
einde	  te	  brengen.	  	  De	  kracht	  zit	  in	  de	  herhaling,	  drie	  maal	  het	  volledige	  pakket	  doorlopen	  
totdat	  je	  alle	  kennis	  kan	  dromen.	  De	  lokale	  horeca	  van	  IJmuiden	  voer	  wel	  bij	  deze	  klasjes	  
aangezien	  de	  inwendige	  mens	  ook	  aandacht	  verdiende	  tussen	  de	  instructies	  door.	  Na	  200	  
vergezelreizen	  kom	  je	  erachter	  dat	  er	  geen	  standaard	  manier	  van	  ‘loodsen’	  is	  maar	  dat	  iedere	  
loods	  uniek	  is	  en	  er	  meerdere	  wegen	  naar	  Rome	  zijn	  om	  het	  beroep	  op	  een	  juiste	  manier	  uit	  te	  
oefenen.	  Achteraf	  gezien	  is	  het	  jaar	  voorbij	  gevlogen	  en	  voor	  je	  het	  weet	  ben	  je	  beland	  in	  de	  
laatste	  maand	  waarin	  je	  al	  je	  opgedane	  kennis	  mag	  etaleren.	  Nu	  dat	  ook	  achter	  de	  rug	  is	  rest	  
alleen	  nog	  de	  beëdiging	  aan	  het	  einde	  van	  deze	  maand	  waarna	  we	  zelfstandig	  mogen	  optreden	  
als	  registerloods.	  Ik	  heb	  er	  ontzettend	  veel	  zin	  in	  en	  wil	  bij	  deze	  graag	  alle	  collega’s	  	  bedanken	  
voor	  hun	  inzet	  en	  steun	  tijdens	  onze	  opleiding!!	  

Michiel	  

	  

	  
Negen	  maanden	  geleden	  begon	  voor	  mij	  de	  ‘Regionale	  Opleiding	  tot	  Registerloods’,	  nu	  200	  
vergezelreizen	  een	  mondeling	  examen	  en	  12	  examenreizen	  later	  zit	  het	  erop!	  
Achteraf	  gezien	  is	  het	  voorbij	  gevlogen,	  maar	  vaak	  was	  het	  ook	  een	  hoop	  geregel;	  de	  hele	  dag	  
op	  het	  spil	  kijken,	  vervoer	  regelen	  en	  welke	  loods	  gaat	  er	  naar	  welke	  boot	  (niet	  geheel	  
onbelangrijk)?	  
	  	  
Niet	  alle	  reizen	  gingen	  van	  een	  leien	  dakje,	  niet	  erg	  natuurlijk	  want	  ik	  moest	  het	  tenslotte	  nog	  
leren.	  Maar	  soms	  liet	  de	  techniek	  	  aan	  boord	  het	  afweten,	  zo	  is	  er	  wel	  eens	  een	  boot	  geweest	  
met	  demonen	  in	  de	  stuurmachine	  en	  een	  ‘blackout’	  voor	  de	  sluis	  met	  een	  hoop	  wind	  is	  ook	  
niet	  best!	  
Via	  deze	  weg	  wil	  ik	  ook	  graag	  alle	  loodsen	  bedanken	  die	  ik	  heb	  mogen	  vergezellen,	  ik	  heb	  een	  
hele	  hoop	  van	  jullie	  kunnen	  leren.	  Ik	  denk	  dat	  het	  voor	  sommige	  loodsen	  ook	  heel	  spannend	  is	  
om	  een	  adspirant	  mee	  te	  krijgen,	  want	  je	  weet	  nooit	  wat	  die	  ‘nieuwe’	  nu	  weer	  gaat	  doen!	  
	  	  
Maar	  al	  doende	  leert	  men	  en	  nu	  de	  examens	  voorbij	  zijn	  mogen	  we	  eindelijk	  aan	  het	  echte	  
werk	  beginnen.	  Vanaf	  woensdag	  1	  februari	  07:00	  hrs	  sta	  ik	  op	  de	  rol	  in	  de	  A-‐ploeg,	  ik	  kan	  niet	  
wachten	  tot	  de	  Lodico	  belt!	  
	  	  
Groet	  Yoni	  
	  


