
 

  pagina 1 van 3 

 

 
 
Nieuwsbrief De MATE  
Rotterdam, april 2022 

AHOY MATE! Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat 
zich afspeelt en voordoet op ons binnenvaartschip De MATE. 

Interview met oud-leerling Marciano 
Inmiddels is oud-leerling Marciano bij ons van De MATE gestapt en aan het werk gegaan aan 
boord van de Charlois bij schipper Henk. Dit schip vaart onder de vlag van Maaskade 
Bevrachters. In eerste instantie moest Marciano even wennen aan het werkende leven, maar 
inmiddels heeft hij aardig zijn draai gevonden. Na een half jaar meedraaien geeft hij aan: ,,Ik 
vind het het gezellig om op op de Charlois te werken.”  
Dat hij zich thuis voelt, komt mede door de investering van schipper Henk. Marciano vertelt 
hierover: ,,Ik leer veel van Henk en herhaal veel vaardigheden die ik op De MATE heb 
geleerd. Vooral het aan- en afmeren, het onderhoud en het splitsen van het touw oefen ik 
vaak op de Charlois. Dat vind ik prettig.” 
Voor toekomstige deelnemers op De MATE deelt Marciano zijn ervaring: ,,Luister goed naar 
de tips die je aan boord van De MATE team krijgt en laat je helpen door het team.” Marciano 
is druk aan het werk om aan boord van zijn de Charlois alle onderdelen van het werkportfolio 
van zijn matrozenopleiding bij Edumar te vullen. Succes Marciano!  
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Examens en certificaten 
De afgelopen periode hebben onze jongeren zich aan boord van De Mate voorbereid op het 
echte leven in de binnenvaart. Zo hebben verschillende jongeren hun VCA, BHV, heftruck en 
IVIO-examen met goed gevolg afgerond. Dit vergroot hun kansen in de binnenvaartwereld. 
 
VCA staat voor: Veiligheid Checklist Aannemers en is een belangrijk certificaat om veilig te 
werken. IVIO staat voor: Instituut voor Individuele Ontwikkeling. Hier kan je certificaten halen 
op het gebied van rekenen en taal. 
 

 

Nieuwe stuurhut in aantocht 
In de meivakantie vertrekt De MATE richting de werf om de stuurhut te vervangen. De huidige 
stuurhut lekt op meerdere plaatsen en de stand van de ramen en de hoogte van de stuurhut 
zijn niet meer van deze tijd. Het nieuwe stuurhuis is van aluminium en heeft dubbel warmte-
werend glas. Dit geeft De MATE gelijk een modernere uitstraling. De nieuwe stuurhut wordt 
geleverd door Alubouw de Mooy uit Hendrik-Ido-Ambacht. Dank jullie wel! 
 
 
 
 
 

Proefexamens met Edumar op 14 en 21 maart 
In maart hebben jongeren het proefexamen matroos gedaan. Een aantal hebben dit nu op zak 
en een aantal moeten zich nog verder ontwikkelen. Wanneer een jongere slaagt voor het 
proefexamen garandeert Maaskade Bevrachters een baan. Over perspectief gesproken!  
 
Wanneer een jongere 90 vaardagen heeft gemaakt en 19 jaar is kan hij of zijn deelnemen aan 
het echte examen. De ervaring leert ons dat wanneer een jongere het proefexamen haalt, dat 
het echte examen een formaliteit is. Wanneer een jongere wel zijn proefexamen op zak heeft 
en nog niet op kan gaan voor et echte examen, dan leert hij of zijn in de tussentijd het vak aan 
boord van een binnenvaartschip en verdient hij of zij een salaris. 
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Foto: de jongeren laten Edumar-examinator Els de Jager zien wat zij in huis hebben tijdens 
het proefexamen. 

Uitstroom en instroom van jongeren: 
toekomstige matrozen gezocht 
We zijn blij met de positieve resultaten van de trajecten van Dean, Kenzo, Pascal en Tugsuu 
aan boord van De MATE en zijn trots dat deze jongeren aan de slag zijn gegaan in de 
binnenvaart. Op dit moment hebben we twee deelnemers aan boord van De MATE; Daan en 
Jayden. Beide jongeren zijn aan het ontdekken of het vak in de binnenvaart bij ze past.  
 
We hebben dus weer plek voor nieuwe studenten die de kneepjes van het matrozenvak willen 
leren en graag aan de slag gaan in de binnenvaart. Kent u een jongere voor wie deze 
praktische opleiding op De MATE dé plek is? Neem dan contact op met onze docent Michel 
Noordervliet via 06 - 404 59 739.  
 

 
 
Meer info over Stichting MATE vindt u op onze website: www.stichtingmate.nl. 
 
Wilt u gastlessen of een keer een kijkje aan boord komen nemen? Dan bent u van harte 
welkom om contact op te nemen met Michel Noordervliet op 06 – 404 59 739 of Marjolein 
Stam op 06 – 64 329 799. 


