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Na het lezen van het verslagje van Ries 
de Jong over de Energy Concentration, 
en zijn vraag of er nog loodsen zijn 

die zich er iets van herinneren, begon bij mij 
iets te dagen. Een weekend zoeken in mijn 
papieren gaf helaas geen resultaat. Sinds 
mijn FLP in 1994 zijn we namelijk 5 keer 
verhuisd dus is er erg veel opgeruimd.

Maar: ik weet nog wel dat ik toen havenloods 
in zowel Botlek als Europoort was. Dat ik 
de sleepreis naar Verolme heb gemaakt, 
dat Hans Wallenkamp, (helaas vorig jaar 
overleden) bergingsinspecteur bij Smit en 
oud klas/jaargenoot van de Kweekschool 
de leiding had. Het schip was zonder 
bemanning, met roeiers aan dek en een 
bergingsvaartuig langszij die ons van Koff ie 
e.d. voorzag, maar verdere details staan niet 
meer op mijn netvlies. Ik heb ook geen idee 
meer hoe we gedokt zijn.

Ik ben ook altijd zeer verbaasd als ik stukjes 
in Voortvarend lees en hoe gedetailleerd 
die zijn. Met tijden en data, meestal was ik 
na enkele dagen de reizen alweer vergeten. 
Misschien komt dat ook wel dat wij al snel 
uit de regio zijn vertrokken en daar andere 
contacten kregen. 

Wij, Tine en ik wonen nu alweer 13 jaar 
In Rhenen en ook daar alweer een keer 
verhuisd. In Rhenen ben ik vrijwilliger 
geworden op het Safari schip De Blauwe 
Bever, als dag passagiersvaart. Dit was eerst 
van het Utrechts Landschap, maar nu gerund 
wordt door Vrijwilligers in een Stichting, waar 
mijn Tine voorzitter van is en ik de Nautisch 
coördinator. Zeer tot ons plezier. 

Aangezien ik geen Grootvaarbewijs heb, 
dus niet als schipper mag varen, hebben 
wij ook schippers als vrijwilligers en wie zijn 
daar nu zo goed in? Ja, natuurlijk de roeiers; 
we hebben 3 roeiers uit het Rijnmondse die 
regelmatig met veel plezier naar Rhenen/
Wageningen komen om een dagje op de 
Neder-Rijn te varen met passagiers. 

Het schip is 25 meter, dubbelschroever 
en boegschroef met 2 spudpalen, dus 
we “parkeren” overal langs iedere steen. 
Vrijwilligers? Dan hou ik me aanbevolen. Zie: 
www.deblauwebever.nl 

Met groet aan alle bekende collega’s.

Evert van der Stroom, Oud Havenloods


