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Locatie De Overburen, Stationsplein 68, 3818 LE Amersfoort 
 
 
Welkom door de voorzitter 
Introductie nieuwe leden; 
 
Rixt  van de Ende 
Zeilt in een Marieholm, ook wedstrijden. Tevens is zij scheepsarts op de Wylde Swan. 
 
Mark Frederikse  
SEH arts. In in de winter scheepsarts op Carnival Cruise Line, sinds 5 jaar. 
In de zomer geeft hij cursussen bij Defensie, Outdoor Medicine, Schola Medica en de 
Academie voor Ambulancezorg 
 
Roeland Voorhoeve 
Hij is als klein kind met zijn ouders met de boot naar Australië geweest. Hij had als student 
een Schokker, en heeft in Friesland nog een bootje. 
Werkte 10 jaar bij artsen zonder grenzen, waarna vestiging in Amersfoort, als chirurg. 
Varen middellandse zee. 
Gaat na zijn pensioen mee met cruises naar Antarctica als scheepsarts .  
 
Marijke Hoen 
Zij is werkzaam als anesthesioloog, en vaart regelmatig als scheepsarts op de Bark Europa 
en de Clipper Stad Amsterdam. 
 
Job Wernand 
Heeft veel in kleine bootjes gevaren, en onder andere met als bevoegdheid matroos 
gevaren op de Thalassa. Hij vaart nu mee met School at Sea als scheepsarts 
 
Voorstelrondje waarbij alle aanwezigen “kort” noemen wie ze zijn, en hun nautische 
ervaring en medische achtergrond. Het was zinvol voor de nieuwere leden om te horen 



  

welke leden al langer lid zijn en van een aantal ook welke functies zij voor de vereniging 
hebben bekleed. Hierbij kwamen ook weer een aantal bijzondere verhalen naar boven. 

 
Nascholing door Ludwine Lambalk, 
"Het gevaar van alles wat groeit en bloeit in zee"……. 
Over de gevaren uit de zee. 
Een boeiende voordracht over een aantal echte gevaren, die vnl in de warmere wateren 
voor komen, maar een aantal toch ook al dichter bij huis. Zeer nuttige praktische adviezen. 
De voordracht staat op de website.  

 
Mededelingen voorzitter 
Ingekomen stukken bedankbrief voor donatie aan Mercy Ships. 
 
Herhaalde  oproep overname beheer van de website van het genootschap. 
Toon bied aan nog wel even actief te blijven in het beheer maar opvolging is wel gewenst. 
 
Commissie scholing  Ludwine is actief in organiseren van scholing 
Commissie competenties, ligt stil.  
 
Oproep voor belangstellenden voor de Lustrumcommissie voor 12ee lustrum 60 jarig 
bestaan 2021: 
Rixt vd Ende, Marieke Timmerman en Gert Simons zijn bereid zitting te nemen in de 
lustrum commissie samen met Robert Dupuis vanuit het bestuur. 
Hartelijk dank voor de bereidheid. 
 
Installatie nieuw bestuurslid Heleen van der Peijl (SEH arts Koninklijke Marine) 
 
Rondvraag; geen mededelingen 
 
Volgende bijeenkomsten 
Zaterdag 14 september partner dag Schokland 
Maandag 11 november Schreierstoren, Amsterdam 
 
 
 


