
VANAF DE BRUG
Het jaar 2018 is aangebroken. Een jaar waarin het 
Loodswezen in haar huidige vorm 30 jaar bestaat. 
Laten we niet vergeten dat ook de Loodsensociëteit 
Rotterdam dit jaar óók haar dertigste levensjaar 
meemaakt. Een jubileum dus. In 1987, toen de 
verzelfstandiging ophanden was, bleek bij het 
samengaan van Havenloodsen en Rijksloodsen dat 
er dringend behoefte was aan een sociale component 
in het toekomstige samenwerkingsverband. De soos 
werd als commissie opgericht vanuit de LRR, waarbij 
Secretaris Cees Hofland noteerde: “Zo zullen één of 
meer ex-loodsen toegevoegd kunnen worden aan 
het commissiebestuur.” Daarmee was de soos feitelijk 
geboren en werd voorkomen dat ex-loodsen zich via een 
omweg met de gang van zaken binnen de LRR konden 
gaan bemoeien. “The rest is History” zou je kunnen 
zeggen alhoewel de soos in 1993 werd omgevormd tot 
vereniging met eigen statuten, waardoor de formele 
afstand tot de LRR werd bereikt. De voorzitter van de 
LRR blijft tot op de dag van vandaag echter nog steeds 
statutair voorzitter van de soos en dat is een goede zaak.

De samenwerking tussen de LSR en de LRR en de 
NLBV is uniek te noemen. We huizen allen in hetzelfde 
pand aan de pistoolhaven en werken intensief samen 
bij het organiseren van evenementen. Dat is en 
formule die wat mij betreft nog zeker 30 jaar mee kan!

Uit de stukken die door Albert Guichelaar zijn 
opgetekend in het boek “Hand in Hand, 60 jaar 
Soosgeschiedenis” leren we tevens dat de onbetwiste 
nestor van de soos, Jan van der Meij dit jaar dan 
ook 30 jaar bestuurslid van onze sociëteit is. Een 
jubileum waar we best wel eens wat aandacht aan 
mogen besteden! Ik stel voor dat we daar tijdens 
de Algemene Ledenvergadering even stil bij staan.

Speaking of which…  Dit jaar zijn we erin geslaagd 
om weer een superlocatie te vinden waar we deze 
vergadering plaats kunnen laten vinden: 11 april 
aanstaande, bij Alphatron Marine in Rotterdam. Voor 

de topografie puristen onder u: Stadhouderskade, 
strekking 072, contractdiepte  5.65 m. Het wordt 
een dag vullend programma, waarover u meer kunt 
lezen in dit blad. Schrijf je in, van harte aanbevolen!

Het soos bestuur heeft besloten dit voorjaar een 
brunch aan te bieden aan een aantal leden, zijnde de 
oud-collega’s van boven de 80 jaar. Zij hebben hierover 
inmiddels een brief ontvangen. Dit initiatief is genomen 
omdat we hebben gemerkt dat de betrokkenheid van 
deze leden bij de soos groot is, maar de mobiliteit af en 
toe verhindert dat zij soos activiteiten bijwonen.  Mocht 
u nét onder de vereiste leeftijdsgrens zitten en u wilt 
dit evenement in de toekomst bijwonen, dan raad ik u 
aan om er alles aan te doen om in goede gezondheid 
uw 80e verjaardag te bereiken. Een schone taak.

En dat brengt ons op de sport: Het voorjaar breekt 
aan. Tijdens de laatste storm eindigde de roeisloep 
van de soos in de hekken van de elektriciteitscentrale 
op de pistoolhaven en moet nu eerst worden 
gerepareerd omdat we anders meer moeten gaan 
putsen dan dat we kunnen roeien. Verder staan vrijwel 
alle sportploegen startklaar voor het sportjaar 2018 
waarvan roeien, fietsen, voetballen, roparunnen een 
deel van gaan uitmaken. Ik roep alle collega’s op om 
actief deel te nemen aan onze sportevenementen 
en ook via die wijze de soos gedachte te beleven.

Op 22 februari vindt de beëdiging plaats van de MMP4-
studenten, dus wanneer u dit leest, dan zullen naar 
verwachting vijf nieuwe collega’s zijn toegetreden tot 
de LRR en dus ook tot de soos. Ik heet deze mannen 
en vrouw van harte welkom in onze vereniging. 

De soos is erbij, bij beëdiging, evenementen, 
ziekenbezoek, kraambezoek enzovoorts. 
Bent u er ook bij? Ik zie u graag in de soos!
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