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Van de voorzitter
Nieuwjaars bijeenkomst 2017
Het nieuwe jaar werd ingeluid met een gezellige bijeenkomst in het gebouw van
het Koninklijk College Zeemanshoop.
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Foto Loek Stam.

De zeevaart
Het kwakkelt met de Nederlandse koopvaardij, rederijen zijn failliet gegaan en
een schip van Flinter was zelfs in het nieuws gekomen, het lag aan de ketting en
er was geen voedsel meer voor de bemanning, een dramatische zaak.

Het onderwijs
De vereniging van oud-studenten stelt zich op als de supporter van het
zeevaartonderwijs. Onze vereniging onderhoudt goede contacten met de
scholen, wij bezoeken de open dagen en geven in ons blad Navigare ruimte aan
de leraren van de scholen om zich in ons blad te presenteren. Tot nu toe was
dit steeds een docent van het HBO in Amsterdam en binnenkort beginnen wij
ook met het presenteren van de leraren van het MBO van het NOVA College
in IJmuiden. Er is nog steeds een stageplaatsenprobleem. Er zijn onvoldoende
stageplaatsen en HBO-stagiairs verdringen hierbij enigszins de MBO-stagiairs.
Het vinden van stageplaatsen is dan ook een punt van zorg bij de opleidingen.

Vraag naar deskundigen uit de praktijk
Vanuit het contact met de MBO-opleiding voor de zeevaart in IJmuiden, zoeken
wij nu recent post-actieve en nog actieve mensen vanuit de vloot; kapiteins,
stuurlieden en werktuigkundigen, om op de scholen af en toe als extern
deskundige mee te kijken naar het onderwijs. Heeft u belangstelling neem dan
contact op met uw voorzitter; hij helpt u verder om een uw bijdrage te kunnen
geven aan het onderwijs!
Vervolg verenigingsnieuws zie pag 61
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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
• Navigare (Amsterdam), 68e jaargang
• Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 24e jaargang

• De Spreekbuis (Rotterdam), 37e jaargang
• De Trompetter (Brielle), 36e jaargang

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com
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VERENIGINGSNIEUWS
Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

De vereniging
Wij delen met u de noodzaak voor het vernieuwen van
het bestuur. In de komende jaren zullen verschillende
bestuursleden hun functie in het bestuur neerleggen en
vervanging en aanvulling is thans opportuun. In de bijsluiter
bij het blad heeft u kunnen lezen welke vacatures er in de
komende jaren te vervullen zullen zijn. Neem contact op met
uw voorzitter en u wordt geïnformeerd over de noodzaak en
mogelijkheden. Uw vereniging verdient een goed en actief
bestuur. Ik kan met genoegen vermelden dat een goede
kandidaat zich heeft gemeld voor het penningmeesterschap.
Ruud Vos, die ooit bij mij in de klas heeft gezeten als
Marof-student en later mijn collega was als leraar aan de
zeevaartschool te Muscat in Oman. Hij heeft een uitgebreide
zeevaart ervaring en is nu ook voor ons beschikbaar. Met
de verjonging van het ledenbestand gaat het niet zo goed
als ik als optimistische voorzitter zou wensen. Het aantal

student-leden is niet gestegen en ik denk dat wij ons daar
meer voor moeten inspannen om de toekomst van de
vereniging zeker te stellen. De beide verenigingen zijn een
aantal jaren geleden gefuseerd om het voortbestaan van de
vereniging een goede basis te geven en de nieuw opgeleide
scheepsofficieren een vereniging te bieden. De instroom
van nieuwe en jonge leden vraagt ons aller aandacht, dus
als u in uw omgeving studenten kent, wijst u hen op onze
studentlidmaatschap, zij zijn van harte welkom. Werkt u allen
mee om de vereniging een goede toekomst te garanderen
Wat betreft de toekomst van morgen en de komende
maanden of het hele jaar sta ik hier om u allen het allerbeste
te wensen, in goede gezondheid in een vredig land, waar we
elkaar kunnen vertrouwen.
Jack Stuifbergen,Voorzitter van Vosmoga

Bezoek aan de machinekamersimulator

Foto Theo Pondaag.

Een zeer boeiend en interessant bezoek aan de machinekamersimulator in IJmuiden
werd op 18 februari jl. ervaren door 21 leden van onze vereniging. Vanaf het grote
computerscherm kregen wij uitgebreide informatie over de manier waarop de studenten
zich moeten inwerken op het gereedmaken van een installatie om veilig te kunnen
vertrekken, goed te kunnen varen, en de systemen van een schip goed te doorgronden.
Natuurlijk ontbrak het zelf doen niet in de setting en de docenten kregen heel veel
aandacht, want aandacht en concentratie was zeker nodig om een beetje thuis te
geraken in de op de schermen vertoonde beelden van alle systemen. De docenten, de
heren Van der Molen en Coehorst namen alle tijd om deze grote groep heel veel uit
te leggen zodat wij een goed beeld kregen van wat tegenwoordig in de opleiding tot
scheepswerktuigkundige een belangrijke rol speelt.
Wij danken de Maritieme Academie Holland in IJmuiden hartelijk voor de gastvrijheid
en de moeite die de docenten hebben genomen om ons zo uitgebreid te laten zien
wat er mogelijk is. De activiteit zal volgend jaar zeker nog eens plaatsvinden zodat
de geïnteresseerden die nog niet de kans hebben gehad dit te beleven daar de
mogelijkheid voor krijgen.
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In memoriam Ger Bakker
Oud-secretaris en lid van de roeiploeg
Ger Bakker is op
1 Februari in Leuven
overleden op de
leeftijd van 86 jaar.
Als er een lid van
onze vereniging is
overleden is het de
gewoonte dat er
een terugblik wordt
geschreven over zijn
leven. De vraag is
dan altijd wie o wie
moet dat doen? Wie
kende de persoon het
beste? In dit geval
hoefde de redactie
niet lang te twijfelen, want dat was onze oud-redacteur
Jan Aafjes. Ger en Jan waren reeds heel lang vrienden.
Zelfs vanuit de oorlog toen ze jarenlang samen naar de
HBS in Zaandam fietsten. Later zaten ze samen op de
zeevaartschool in Den Helder, maar daarna scheidden
hun wegen zich. Ger ging varen bij Nievelt Goudriaan en
Jan ging naar de KPM.
Ger heeft daarna nog bij diverse rederijen gevaren en
heeft zijn rangen behaald op de Zeevaartschool in de
Foeliedwarsstraat. In 1955 haalde hij daar nog zijn
eerste rang en werd toen reeds lid van de Vereniging
van Oud-leerlingen van de Hogere Zeevaartschool van

Oproep aan onze leden
Maak uw e-mail adres bekend aan de
vereniging.
Wanneer u recent geen e-mail van ons heeft
ontvangen dan is uw huidige e-mail adres
waarschijnlijk niet bij de vereniging bekend.
Per jaar ontvangt u ongeveer vijftien mails van
ons. Vooral de leden die de laatste jaren van
internetprovider zijn veranderd en daardoor
een ander e-mail adres hebben gekregen,
worden opgeroepen zich opnieuw te melden
via het e-mail adres: vosmoga@gmail.com.

Mutaties
Overleden:
Ger Bakker, 86 jaar, uit Oosthuizen, op
1 februari 2017 te Leuven (B)
Wim Bruins, 73 jaar op 30 november 2016 te
Apeldoorn
J.I. de Regt uit Vlissingen
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het Zeemanhuis te Amsterdam, onze vereniging, maar
hij bleef niet varen. Zijn laatste reis maakte hij in 1965
als tweede stuurman op het ms Amstelhof van de rederij
Amsterdam. Zo ging het met de meeste varensmensen,
uiteindelijk eindigen velen in een walbaan, zo ook bij Ger.
Hij kwam terecht in het nieuwe vak automatisering en
moest naar Engeland voor een computeropleiding. Hij
kwam bij een computerfirma terecht en moest bij diverse
bedrijven computerprogramma’s maken. In die tijd werd
hij ook actief voor onze vereniging; in 1975 werd hij zelfs
secretaris. Die functie heeft hij bekleed tot 1995. Ger
was een actief lid van de roeiploeg en heeft zijn aandeel
gehad in het organiseren van het veertigjarig jubileum
van de vereniging.
Later toen Ger met pensioen was kocht hij een
kajuitjachtje. Hij noemde zijn boot Alamak naar zijn eerste
Nieveltschip. Hij kon niet zonder water en heeft jaren
genoten van deze kleine vaart.
Ger is lang ziek geweest, maar hij was een taaie, de
dokters stonden er zelf versteld van. Hij had ook veel
respect voor de geneesheren en toen kwam het idee om
zijn lichaam beschikbaar te stellen voor de wetenschap.
Dat is dan ook gebeurd.
We moeten dit epistel nu maar beschouwen als het
afscheid van Ger. Een bijzonder lid was hij, een lid om
niet gauw te vergeten.
Jan Aafjes

Vaar mee op de Gyrinus en
draag uw kennis over
Het opleidingsschip Gyrinus van
de Hogere Zeevaartschool te
Amsterdam vaart enige malen per
week met studenten. De studenten
komen in groepen van ongeveer
acht man aan boord en varen onder
leiding van schipper Ton Vaes
dagtochten vanuit het Oosterdok.
De eerstejaars studenten komen vier
maal per jaar aan boord. Ook tweedejaars studenten komen terug voor
training in de nacht. Alle onderdelen van hun opleiding tot maritiem
officier komen tijdens deze trainingen aan bod, maar vooral aan dek en
op de brug. De schipper heeft dus vooral behoefte aan ondersteuning
door stuurlieden/kapiteins. De machinekamer is op dit schip erg
klein. De dagtochten vinden plaats tussen maart en het einde van het
schooljaar.
Wij roepen u op om een dagtocht mee te maken en uw praktische
kennis en kunde op deze studenten over te dragen. U kan zelf
aangeven wanneer u beschikbaar bent. Doe mee en draag uw kennis
over op de nieuwe maritieme studenten.
Wij hopen op vele leden die zich aanmelden want de behoefte aan de
overdracht van uw kennis is groot; Aanmelden op vosmoga@gmail.com,
of tel 0299-428134. Geef hierbij aan wanneer u beschikbaar bent.

