
VANAF DE BRUG
Het is begin Juli 2020 en het is een raar voorjaar 
geweest. Door de corona crisis is niet alleen het 
dagelijkse leven totaal veranderd, ook het werk is 
als gevolg van het Covid 19 virus veranderd. Op dit 
moment is bedrijfsvervoer per taxi en tender alleen 
nog mogelijk als daarbij een mondkapje wordt 
gebruikt. Ook de maatregelen aan boord van de te 
loodsen schepen blijven onverminderd van kracht.

Ik kwam onlangs op zee aan boord van een schip 
via de loods ladder en daar werd direct aan dek 
mijn temperatuur gemeten met zo’n chinees 
“speledingetje” van een thermometer die op mijn 
voorhoofd werd gericht. “Very good, mister pilot!” 
was het antwoord van de Filipijn die deze belangrijke 
taak op zich had genomen. Ik vroeg uiteraard wat de 
temperatuur was en die was 36 graden. “One very 
cool Pilot!” grinnikte de stuurman onderweg naar de 
brug. En zo is het. 

Veel van de maatregelen die aan boord van de 
schepen worden genomen zijn schijnbaar voor het 
uiterlijk vertoon, om de schijn op te houden, of voor de 
psychologie. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er 
niets aan de hand is, of dat we best de verschillende 
geldende richtlijnen aan onze laars kunnen lappen. 
Navraag bij de collega’s die het Corona virus hebben 
gehad leert dat het niet slechts een griepje is en dat 

de gevolgen ernstig 
en langdurig 
kunnen zijn. Daarbij 
zal een grote 
besmetting binnen 
onze beroepsgroep 
grote gevolgen 
hebben voor onze 
d ienst ver lening. 
Dus houden we 
nog maar even vol. 

Stolt Inspiration. Juni 2020

De activiteiten van de sociëteit liggen sinds begin 
April ook stil. Onlangs hebben we overleg gehad 
met Tjitte de Groot en daar zijn een aantal zaken 
uit gekomen: Het klaverjassen in de soos kan weer 
worden opgestart, mits we de RIVM-maatregelen 
respecteren. Met name de 1,5 meter afstand moet 
altijd gehandhaafd blijven. Overige activiteiten, zoals 
het zeilen, zullen ook conform de RIVM-richtlijnen 
doorgang vinden. 

Ook is besloten alle laatste vaardagen, uittreders-
receptie en jubilea dit najaar samen te voegen en 
deze op een externe locatie (waar voldoende ruimte 
is) op feestelijke wijze te vieren. De datum die u 
daarvoor in uw agenda moet noteren is Vrijdag 18 
december aanstaande. Nadere berichtgeving volgt. 
Alle leden van de sociëteit zijn uitgenodigd. 

De brunch voor leden van 80+ is uitgesteld naar 
volgend jaar. En de Algemene Ledenvergadering van 
de sociëteit vindt voorlopig plaats op 28 oktober 
aanstaande. 

In deze voortvarend treft u een protocol aan genaamd 
“Terugschalen Corona” waarin de maatregelen zijn 
te lezen die door de organisatie zijn genomen om 
het kantoor goed te laten functioneren. Dit geldt ook 
voor de sociëteit ruimte en dus voor alle leden van de 
sociëteit. Tenslotte verzoek ik u om tot nader order 
het kantoor niet onnodig te bezoeken. 

Ik hoop dat u allen, ondanks de huidige maatregelen 
die van kracht zijn, geniet van de zomer. Zorg dat u 
goed op zichzelf past en op hen die u lief zijn. Blijf 
veilig en blijf gezond. Ik hoop u binnenkort weer 
gezond en wel in de soos of elders te zien. 
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ONE VERY COOL PILOT


