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en echte AOT-er
Deze keer een gesprek
met een oud-leerling
van onze school, die
niet de zeekant, maar de

walkant is opgegaan. Nu kan dat niet
anders meer, maar er is wel een tijd
geweest, dat je, zowel voor je Swtk. als
voor je AOT op onze school kon
studeren. Sinds 1990 is, zoals de
meesten van u waarschijnlijk nog wel
zullen weten de natte kant, na de fusie
met de middelbare zeevaartschool in
Rotterdam, naar die stad verhuisd.
Patrick is een exponent van na 1990.
Hij werd op 29 maart 1976 in Rotterdam
geboren en na een stop in Spijkenisse
kwam hij als eenjarig jochie met zijn
ouders in Den Briel terecht. Hier
bezocht hij de basisschool en daarna het
LBO. Na het behalen van het diploma
koos hij voor de MTS-opleiding op
Maarten Tromp. Hij startte daar in 1992
en na twee jaar schoolbanken moest hij
een jaar stage doen. Hij liep achtereen-
volgens stage bij Kuwait Petroleum
Europoort (KPE) het LNG-gasstation
van de Gasunie op de Maasvlakte en bij
de AVR. Het leukste vond hij het bij de
Gasunie. Het station heeft een back-up
functie.‘s Zomers maakt men het gas
vloeibaar en slaat het op en ‘s winters
geeft men het, wanneer de gasdruk te
laag wordt door het grotere verbruik,
weer uit. Bij AVR liep hij met een opera-
tor in de centrale, het ketelhuis, bij de
rookgasreinigers en de waterzuivering.
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Bij Q8 heeft hij bij de technische dienst
meegeholpen. Naar de hand van de
werkzaamheden moeten er verslagen
gemaakt worden. Ook moet er een stuk
installatie en veiligheid in het stagerap-
port staan. Op elk bedrijf moeten vier
rapporten geschreven

In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Patrick van der Schee (maart 1998)
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worden, totaal dus 12 en dat is niet
gering. Het stagerapport wordt zowel op
het bedrijf als op school beoordeeld. Na
het stagejaar moest hij nog één jaar naar
school en dat was weer even wennen.
Maar het lukte en in 1996 werd hem het
diploma uitgereikt. Toen solliciteren.
Het bedrijf waar hij het in zijn stagetijd
het best naar zijn zin gehad had, de
Gasunie, had helaas geen plaats voor
hem. Hij liet zich ook inschrijven bij het
Arbeidsbureau en al na drie dagen was

het ‘bingo’.

Een vaste baan in
de chemie
Caldic Europoort
bv. een chemisch
bedrijf, vroeg een
jonge operator en
daarmee ging
Patrick in zee. Eerst
op basis van een
jaarcontract, maar
sinds een half jaar is
het een vaste verbin-
tenis geworden. Het
bedrijf produceert

formalayde, een stof die gebruikt wordt
o.a. bij het balsemen van lichamen, het
schoonmaken van suikerfabrieken, als
kunstmest bij de championteelt en het
heeft verder vele toepassingen in de
chemische industrie. Patrick loopt een
vijfploegendienst. Kan daar goed tegen
en zegt dat hij zelfs niet in dagdienst
zou willen werken.

ME
 Met studeren kom
je er wel
Vol goede moed is
hij ook weer aan
een nieuwe studie
begonnen, namelijk
de HTS-opleiding
Chemisch
Technicus van
PBNA. Maar het
valt niet mee. Hij
zegt zelf: “Een
kwestie van
zelfdiscipline.”
Maar och, hij moet
nog 22 worden, dus
is er nog wel even
tijd om dit diploma
te halen. Het zal
hem echter wel
lukken, want op zijn
21ste liep hij het
afgelopen jaar de

Rotterdamse marathon en ik weet
hoeveel doorzettingsvermogen je moet
hebben om dat te doen.

Excursie naar  een ‘kolenboot’
We gingen met een bus op excursie naar
de Holland Amerika Lijn, o.a. de
“Dinteldijk”en de “Eemsdijk “werden
bezocht en ‘s middags om 4 uur zou er
weer met de bus afgereisd worden. Een
aantal leerlingen ging echter eerst nog
een pilsje kopen en toen ze terug
kwamen was de bus vertrokken. Dan
konden we nog wel een pilsje halen. De
spiegelbar op  de Kaap werd weer
opgezocht. Daar waren ook een paar
dames van ‘t lichtere soort aanwezig en
die hadden het voorzien op één leerling.
Z’n oogranden werden zwart gemaakt
en z’n lippen gestift. Toen we de
thuisreis aanvaarden, probeerde Kees,
want zo was zijn voornaam het aange-
brachte spul er af te vegen maar hij
smeerde het alleen maar uit, zodat hij
een hele zwarte smoel had. Toen we bij
het tramstation aan kwamen, stond daar
toevallig de moeder van Kees. Ze zei:
“Joh, wat zie je er uit”, en Kees zei:
“Ja moe, we zijn op een kolenboot
geweest”. Iedereen brulde van ‘t lachen.
Tot Den Briel is het daarna nog knap
onrustig in de tram geweest. Er was veel
gedronken en er waren geen toiletten.
Diverse keren ging dus de deur van de
coupé open. Er werden daarna geen
excursie’s meer georganiseerd.

Een anekdote




