
December 2017  I  1

KERST OP ZEE

UITGEVAREN VOOR HULP EN ZELF VERGAAN

IN EEN DAG DE WERELD ROND

GROOT, GROTER, WIE WORDT DE GROOTSTE?

HERINNERING AAN ‘DE VETSLOF’
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C O L O F O N

woord vooraf

Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de 
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal 
per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:
•	 Ankerpark	(Den	Helder),	22e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	37e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	68e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	36e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	24e	jaargang	

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE  Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

Van de voorzitter

Op de Europort tentoonstelling van 
afgelopen november in Rotterdam 
was er op de stand van Yellow & Finch 
Publishers ruimte ingeruimd voor de 
VOMO. De bedoeling van deze actie 
was het presenteren van de stichting 
met de verschillende tijdschriften 
aan potentiele adverteerders.  De 
stand werd steeds bemand door twee 
vrijwilligers van de deelnemende 
oud-studentenverenigingen. Zo 
was ik op vrijdag de hele dag op de 
stand aanwezig en ontmoette zo mijn 
collega Rein Reuter uit Rotterdam. Wij 
kenden elkaar eigenlijk niet, maar na 
een goed lopend gesprek over onze 
gemeenschappelijke achtergrond bij de 
KNSM bleek dat wij meer dan 50 jaar 
geleden samen hebben gevaren op 
het motorschip Stentor van de KNSM. 
Ja, dat gemeenschappelijk verleden was 
een opening naar veel herinneringen 
waarvan de meeste positief zijn. 
Wij	huurden	in	die	tijd	in	Heraklion	op	
Kreta ieder een klein 50cc motorfietsje met vijf voetgeschakelde versnellingen 
en reden over het eiland dat toen nog niet wist dat het in de toekomst zou 
worden overstroomd met massa’s toeristen in grote vakantie appartementen aan 
zee.	Het	is	goed	om	ook	dit	verleden	te	koesteren	en	er	met	plezier	aan	terug	
te denken. 
Ik denk dat onze aanwezigheid op de beurs enige advertenties heeft 
opgeleverd, maar ik wil het een volgende keer weer proberen, ons 
verenigingsblad verdient elke inspanning om telkens in de huidige omvang te 
verschijnen en advertenties zijn daarvoor van essentieel belang.
Zo tegen het eind van het jaar zal ieder die daar over nadenkt toch een beetje 
de balans opmaken over het afgelopen jaar. Ik ben dat gewend te doen en dat 
levert mij als regel een paar goede momenten op. Ik kijk weer uit naar volgend 
jaar, en ik wens u allen met ieder die u dierbaar is, namens het bestuur van de 
vereniging waar wij trots op zijn, een fijne feestmaand met goede Kerstdagen, 
veel goeds en een goede gezondheid in 2018. 

We zien u graag op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari 2018 bij het 
College Zeemanshoop in Amsterdam!

Jack Stuifbergen

Officieel orgaan van de Vereniging van Oud-Studenten 
van	de	Maritieme	Opleidingen	Groot	Amsterdam	(VOS-
MOGA).

Dagelijks bestuur

J.P. Stuifbergen, voorzitter
S.A. Zeegers, secretaris
R. Vos, penningmeester

Secretariaat 
Tobias	Asserlaan	224,	1111	JT		Diemen
sazeegersmanck@12move.nl

Penningmeester/ledenadministratie

Mr	J	Heemskerkstraat	11,	2104	XE		Heemstede
Tel.:	023	529	18	71

Contributie (per jaar) 
Leden minimaal € 27,50 
Studenten € 08,00

Betalingen  
IBAN	nummer:	NL23	INGB	0006	5005	46
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Vervolg verenigingsnieuws zie pag 61

>

Rein haalt maar weer 
de gereedschapskist 
erbij.

De bougie moet er af 
en toe uit, Rein.

Jack op Kreta in 1965.
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Denkt u aan een autovakantie naar Groot-Brittannië, Ierland of Scandinavië? Kies dan 
Stena Line! Onze comfortabele ferry’s brengen u rechtstreeks naar uw bestemming, 
bijvoorbeeld onze route Hoek van Holland naar Harwich: zonder omrijden relaxed 
oversteken. Aan boord verwennen wij u met de beste service. Bezoek onze website 
om uw over tocht te boeken en kijk ook naar onze speciale aanbiedingen. 
U kunt ons natuurlijk ook direct bellen: 0900-8123 (€ 0,35 per gesprek). 
Welkom aan boord!

Comfortabel naar Groot-Brittannië,
Ierland of Scandinavië

Everyone deserves a break

www.stenaline.nl
Meer weten over aanbiedingen en tarieven? 
Bel 0900- 8123 (€ 0,35 per gesprek) of kijk op onze website:

HOEK VAN HOLLAND - HARWICH

€69
AUTO + BESTUURDER

V.A.
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VERENIGINGSNIEUWS
Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

Twintig jaar geleden werd ik uitgenodigd 
om te komen roeien in een boot waaraan 
ik nu denk als ‘onze’ roeisloep. Dat 
bezittelijk voornaamwoord duidt op een 
gegroeide gehechtheid aan bemanning 
en boot. Roeien is meer dan aan riemen 
trekken, want het geregelde sociale 
contact is minstens zo belangrijk. Varend 
door de Amsterdamse grachten en over 
het IJ, kijken we naar een lang bestaande 
stad die een voortdurende ontwikkeling 
doormaakt. Voor zover we ons dat goed 
kunnen herinneren, is in de laatste vijftig 
jaar nogal het een en ander verdwenen 
en in veel gevallen vervangen door iets 
anders. En nu, in 2018 verdwijnt de 
Koninklijke Marine uit Amsterdam. 

Op het in het IJ aangeplempte stadseiland 
Kattenburg werd op 28 september 1655 
de eerste steen gelegd voor ’s Lands 
Zeemagazijn. Het duurde niet lang 
of naast dat pakhuis werd een scheepswerf gevestigd 
waar schepen werden gebouwd voor de Admiraliteit van 
Amsterdam. Toen de Admiraliteit in 1795 werd opgeheven, 
werd het terrein eigendom van de marine. De steeds groter 
wordende schepen konden op weg naar zee niet meer 
door de bestaande sluizen en bruggen en daarom werd 
’s Rijks Werf verplaatst naar Den Helder. In 1915 werd de 
werf in Amsterdam gesloten en ging het complex verder 
als opleidingscentrum en goederenopslag onder de naam 
Marine Etablissement Amsterdam. 

De zeilboot van Henk Osenga, die voorzitter was, lag 
gemeerd aan de oever van het Noorder Amstelkanaal en 
daarnaast lag de Piet Haverkamp. Een volgende ligplaats 
werd Werf ’t Kromhout. Een groot deel van de bemanning 
bestond toen nog uit ex-zeelieden, maar die werden steeds 
minder in aantal. Daarom was mijn vraag aan Henk Osenga: 
“Stoppen we met roeien, of gaan we door met het werven 
van roeiers die niet hebben gevaren?” Doorgaan, vond hij. 
Ton Heijstek gaf mij een naamkaartje van de commandant 
van het Marine Etablissement Amsterdam en vertelde me dat 
er met hem over een ligplaats bij de Marine viel te praten. 
Een paar dagen daarna belde ik de commandant op met 
de vraag of zijn aanbod nog steeds gold. “Op welke termijn 
dacht u dit te komen regelen?” was zijn vraag. “Wat dacht 
u van over drie kwartier?” was mijn antwoord. Ik reed naar 
Amsterdam, maakte kennis met commandant Van Binsbergen 
die een bootsman opriep om mij een ligplaats in het Dok 
aan te wijzen. Samen met de commandant liep ik naar de 

mannen die de poort bewaakten. Ik ging de bewaking 
voorzien van een lijst met de namen van de roeiers en van de 
kentekens van hun auto’s, voor zover ze met eigen vervoer 
kwamen. De bewaking kreeg de opdracht iedereen door 
te laten die op de lijst stond. Een half uur later reed ik de 
poort uit terug naar huis. Er was een ligplaats geregeld voor 
de boot en een ruime parkeergelegenheid voor de roeiers 
op een van de best bewaakte terreinen in Amsterdam. Van 
die uitstekende voorzieningen hebben we rond de acht jaar 
dankbaar gebruik gemaakt.
Een paar jaar terug begonnen de geruchten de ronde 
te doen dat het Marine Etablissement Amsterdam zou 
worden opgeheven. Van de tegenwoordige commandant 
kregen we deze zomer het bericht dat we tot het eind 
van dit jaar nog welkom waren, maar daarna, tot zijn spijt, 
niet meer. Amsterdam is een waterrijke stad, maar niet 
overal kun je je boot met een gerust hart afmeren. Heleen 
Verschuren is de zaterdagse stuurvrouw. Zij is vooral in dit 
deel van Amsterdam bekend en heeft het eerste contact 
gelegd met Peter, de havenmeester van de jachthaven van 
Watersportvereniging ‘De Oostvaarders’. 

Op zaterdag 21 oktober gingen we varen op de motor 
omdat er geen roeiers genoeg waren. De motor startte 
meteen, maar stopte na ruim een minuut varen. Geen 
wonder, want de brandstoftank bevatte behalve benzine 
ook water. We roeiden de boot naar ‘De Oostvaarders’ en 
maakten hem vast bij het kantoor van havenmeester Peter. 
Twee van ons gingen op pad om op een nette manier van 

Marinewerf Amsterdam gaat sluiten
Piet Haverkamp naar een nieuwe ligplaats

Aankomst bij WSV De Oostvaarders.
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De laatste 500 meter naar de kade zijn vaak hachelijker dan 
500 mijl op volle zee. Als registerloods zorg je ervoor dat 
 schepen veilig en vlot in en uit de  haven geloodst worden. 
Over soms moeilijk bevaar bare  waterwegen, op elk mogelijk 
tijdstip en onder alle weers  omstandigheden. Je vaart niet op 
één maar op vele honderden schepen. Je adviseert kapiteins 

uit de hele wereld. Voordat je dit beroep kunt uitoefenen, volg 
je een intensieve opleiding die slechts is  weggelegd voor 
 ervaren stuurlieden en kapiteins. Uitdagend en afwisselend 
werk, een onafhankelijk beroep, uitstekende  voorwaarden en je 
werkplek op rijafstand van huis. Ben jij toe aan een uitdaging? 
Kijk op www.loodsworden.nl

WIE DE KAAP HEEFT GEROND, 
HEEFT VOLDOENDE ERVARING 
VOOR DEZE BOCHT.

0747.00.007 adv 210x297.indd   1 31-01-11   16:32

Ledenmutaties

Overleden
De heer R.C. Rooseman op 23 juni 2017 op 85-jarige 
leeftijd.

Nieuwe leden
De heer J.H.F. Planken; Herengracht 13; 

1441 EV  Purmerend; plankenjohn@upcmail.nl  
De heer J.H. Enthoven; Pijlstaartlaan 68; 

3645 GT  Vinkeveen; j.enthoven@hotmail.com

Verhuisd
De heer F. Lion, Loowaard 5 h, 1082 KR  Amsterdam
De heer J.K. v.d. Wiele, Sprengenweg 93, 8161 ND  Epe
De heer C. Offringa, Burg. Jan Schoonstraat 27, 

1474 HS  Oosthuizen 

Einde lidmaatschap:
De heer H. de Rapper uit Amsterdam
De heer W.F. van de Velde uit Assen
De heer F. Hollander uit Haarlem

Najaarsactiviteit  

Met 35 man en een enkele vrouw was de opkomst groot op 
21 oktober jl. bij SHIP, in IJmuiden. Het informatiecentrum van de 
bouw van de nieuwe Noordersluis.
Een gezellige middag die begon met koffie en een overheerlijk 
gebakje, gevolgd door een lunch met lekkere broodjes en daarbij 
een inleiding op het gebeuren waarbij een en ander nogal hilarisch 
verliep. Tijdens de rondleiding door de verschillende afdelingen – 
het had iets weg van een doolhof op de Efteling – ontsproot ons met 
maquettes en lichtbeelden de (civiele) techniek van dit gigantische 
project. De schoot’an na afloop deed het goed en we kregen daar 
nog een wat verlate kop soep geserveerd zodat we weer ‘nuchter’ 
achter het stuur konden plaatsnemen. Met complimenten aan onze 
organisator Lieuwe van de Woude, die altijd met iedereen goed 
kan opschieten, niet in de laatste plaats het vrouwelijk personeel. 
Ook dank aan Siets Harmenzon, die nooit mist, en die een stuk of 
100 foto’s schoot waarvan hierbij proef. 

Wim Grund  

De maquette’s tonen de civiele techniek van dit gigantische 
project.

Een gezellige middag bij SHIP.

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 13 januari 2018 zullen wij met elkaar 
terugblikken en vooruitkijken op de nieuwjaarsreceptie 
in de Backuyzenzaal van het Koninklijk College 
Zeemanshoop Muntplein 2 in Amsterdam.
U bent, met uw partner of introducé, hartelijk welkom. 
Wij beginnen om 16.00 uur en zullen zo rond 18.00 uur 
de laatste drinks afsluiten. Over de jaarvergadering en 
jaarbijeenkomst zal informatie gegeven worden in de 
bijsluiter van dit blad. 

brandstof en water af te komen en om zuivere benzine in 
de tank te krijgen. We maakten kennis met Peter op wie 
we blijkbaar een redelijk goede indruk maakten, want wij 
kregen van hem te horen dat we welkom waren om van een 
ligplaats gebruik te maken. De achterblijvers zorgden ervoor 
dat de brandstofleiding en de carburateur van water werden 
ontdaan. Na ruim anderhalf uur konden we met een goed 
draaiende motor nog een eindje varen.
De maandag daarop was Heleen onze gewaardeerde 
woordvoerster. Zij betaalde het liggeld en kreeg twee 
sleutels. Bij de Marine werd de poort bewaakt, bij de 
Oostvaarders bedienen we het slot van het toegangshek 
zelf. Op zaterdag de achtentwintigste vertrokken we voor 
de laatste keer met de hele bemanning van onze ligplaats 
aan de kade langs de Dijksgracht. Na onze roeitocht zetten 
we daar de helft van de bemanning weer af en roeiden de 
boot met ons zessen naar de nieuwe ligplaats. Daar kunnen 
we gemakkelijker in en uit de boot stappen dan op welke 
eerdere ligplaats dan ook.

Joop Vermeulen

Van de uitstekende voorzieningen bij het Marine Etablissement hebben we 
acht jaar dankbaar gebruik gemaakt.
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