
AHOY MATE! 

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

WEER TWEE LEERLINGEN AAN HET WERK

Terwijl de deuren van nagenoeg alle scholen in Nederland voor zes weken dicht 
waren, werd op De MATE hard doorgewerkt door de tweede lichting jongeren. En 
met succes! Van de vier waarmee de matrozenopleiding is begonnen, 
tekenden twee leerlingen eind augustus een contract! 

Thomas – uit een schippersfamilie - liep een goede stage bij Koedood Dieselservice, 
maar koos er toch voor om op een regulier binnenvaartschip zijn carrière voort te 
zetten. Jack gaat onze oud-leerling Mitchell gezelschap houden aan boord van  
De IJsselmonde, een vuilwaterschip in de haven van Amsterdam. Het schip haalt  
het vuile water op van cruiseschepen en voert het af naar een afgiftepunt. 
 
Wij wensen Thomas en Jack heel veel succes toe! 

DRIE LEERLINGEN GESLAAGD VOOR THEORIE-EXAMEN

Met grote trots kunnen we ook melden dat Mitchell, Thomas en Jack zijn  
geslaagd voor hun theorie-examen. Het was spannend en soms ook moeilijk,  

maar uiteindelijk was het eindresultaat positief. In november gaan zij op voor  
hun praktijkexamen. Als ze daar ook voor slagen is de matrozendiploma 
‘in the pocket’!

SPONTANE KENNISMAKINGSDAG NA CHECKEN VAN MAIL

Een half dagje mail checken en nabellen, leverde docent Michel Noordervliet  
midden in de grote vakantie een dag bezoek op van ouders met hun kinderen,  

die grote interesse hadden in onze matrozenopleiding. Zelfs uit de omgeving 
van Den Helder reisden ze af om te zien wat er nou gebeurt aan boord. Naast een 
rondleiding konden jongeren meteen ervaren wat de opleiding van hen vraagt en 
mochten ze ook meteen een hapje mee-eten. 

Ouders waren razend enthousiast! Hier enkele reacties:

,,Mooi zo’n bijzondere opleiding voor bijzondere jongeren. Om jaloers op te 
worden! Het is dat ik te oud ben er voor anders had ik het wel geweten!”  
- Rob, vader van Bram

,,Harstikke bedankt voor deze informatieve en leuke dag. Ik hoop dat Finn voor 
deze opleiding gaat!” - Esther en Arjan

,,Michel en de rest van de bemanning, ook wij willen jullie bedanken voor deze dag. 
De mannen zijn erg enthousiast. Als dit de nieuwe lichting is, is het volgens mij een 
hele mooie. We wensen dan ook iedereen veel succes voor de toekomst!”  
- Freek, Miranda en Jeremy

,,Vandaag een geweldige dag gehad met veel informatie en praktijk. Dus hopen we 
dat Enrico gaat kiezen voor deze geweldige kans. Heel erg bedankt hiervoor.”  
- Esther en Roland

DERDE LICHTING EIND SEPTEMBER VAN START

Uiteraard hopen we dat de jongeren die met de ouders mee waren op de kennis-
makingsdag net zo enthousiast zijn en dat zij zich inschrijven voor de derde lichting. 
Deze start eind september. De verwachting is voorlopig dat we dan uitvaren met zes 

jongeren. 

AANWEZIG OP DE WERELDHAVENDAGEN

Op vrijdag 6 september werden in de Rotterdamse haven weer de Wereldha-
vendagen gehouden. Op de openingsdag lag ook De MATE in het water. Er zijn 

diverse rondleidingen gegeven aan boord door de leerlingen. 
 

 
VOORLICHTING OP SCHOLEN

Wil je als school of opleiding meer weten over onze matrozenopleiding op 
De MATE? Neem dan contact op met Michel Noordervliet:  
michel.noordervliet@horizon.eu. In overleg verzorgt hij graag 
een gastles op school.

Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag! 

NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP

Wil jij een opleiding volgen aan boord van De MATE of ken je  
iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact  
op met Leon Hoek, schoolleider van het Educatief Centrum.  
Dit kan per e-mail: leon.hoek@horizon.eu.

NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP


