
VANAF DE BRUG
Waar ik altijd dacht dat een Corona alleen maar een 
goed sigaar was, zijn we nu geconfronteerd met 
een wereldwijde crisis die zijn weerga niet kent. 
De COVID-19 crisis heeft ook het loodsenberoep in 
grote mate beïnvloed. Het beroep is aangemerkt als 
“Vitaal beroep” door de overheid, en dat maken we 
gelukkig nog elke dag waar. De haven draait door, het 
blijft druk en daar leveren de loodsen een belangrijke 
bijdrage aan. 

Elke dag worden we in ons werk geconfronteerd met 
zelfopgelegde beperkingen, en protocollen aan boord 
van schepen, terminals en in roeiers-taxi’s. Het is er 
niet eenvoudiger op geworden. Het kantoor is dicht, 
trainingen en vergaderingen zijn afgelast. Er ligt een 
extra spanning op ons beroep. Op sommige schepen 
worden we ontvangen met scepsis, of krijgt de loods 
te maken met nog meer veiligheidsmaatregelen. 

Dat laatste is logisch. Na vaak weken op zee in 
“natuurlijke quarantaine” komt een schip aan in de 
haven de komen mogelijke besmettingshaarden aan 
boord, de loods als eerste. Als je daarbij bedenkt 
dat het aflossen van bemanningen op dit moment 
onmogelijk is geworden, en de opvarenden zich 
uiteraard ook zorgen maken over hun eigen families 
die met dezelfde problemen thuis kampen, dan snap 
je dat de stress aan boord van de schepen nog veel 
groter zal zijn dan bij ons. Het zijn mijns inziens dan 
ook de opvarenden van de schepen die wij bedienen 
die de helden van de logistieke keten mogen worden 
genoemd.

Het brugteam aan boord van 
een schip in Corona-tijd 
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De Algemene Ledenvergadering is voorlopig 
uitgesteld tot 10 juni a.s., in de hoop dat we dan weer 
mogen vergaderen. Het bestuur vergadert ook niet 
meer, maar op afstand hebben we vrijwel dagelijks 
contact, lopende zaken gaan allemaal door. Zodra 
de gelegenheid het toestaat zullen we bij elkaar 
komen en de agenda voor het lopende jaar opnieuw 
vaststellen.  We zullen daarover berichten via de 
e-mail en onze website. 

Ondanks het feit dat de lopende ontwikkelingen het 
bestuur van de soos alle activiteiten van de sociëteit 
hebben doen afgelasten of uitstellen, vervult onze 
hechte organisatie juist nu een belangrijke functie. 
Nog vrijwel dagelijks versturen we bloemen naar 
zieke collega’s, of plegen we even een belletje daar 
waar we niet langs kunnen gaan. Ik wil u vragen 
om daar in deze lastige, moeilijke en misschien wel 
eenzame tijden mee door te gaan! “Pas een beetje 
op elkaar”. 

Een kenmerk van een goede loods is dat hij problemen 
waar mogelijk direct herkent, aanpakt en oplost maar 
verder stoïcijns is: hij maakt zich niet bijzonder druk 
over zaken waar hij geen invloed op kan uitoefenen. 
Zo is het ook met deze crisis. Ik ben er van overtuigd 
dat we deze storm met die eigenschappen samen 
zullen doorstaan. Laten we binnen onze vereniging 
daarom extra oog hebben voor hen die als gevolg 
van de situatie extra aandacht vragen, bijvoorbeeld 
als gevolg van onzekerheid, eenzaamheid of ziekte.

Ik wens alle varende collega’s goede reizen toe, en 
aan u allen, hopelijk weer tot gauw ziens in de soos!
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