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Zeelui leren redden in de Finse Haven
Plons! Daar viel
gisteren redding-
boot De Walvis in
het water van de
Finse Haven in
Groningen. Met
de tewaterlating is
het maritiem trai-
ningscentrum of-
ficieel startklaar.

LIEKE VAN DEN KROMMENACKER

Een redding, die gaat vooral ge-
paard met veel geschommel,
lawaai en gekloenk van kettin-

gen en haken. Maaike Adriaansen
zegt het lachend, terwijl ze in een
blauwe overall door de nauwe loop-
paden van reddingboot De Walvis
schiet. Rustig brengt ze haar walkie-
talkie naar haar mond, om collega
Matthijs Winter op het dek te instru-
eren. ,,We zijn gereed om te lance-
ren!’’

Adriaansen is trainer bij de Nauti-
cal Technical Training Academy
(NTTA), oftewel het nieuwe nautisch
trainingscentrum in de Finse Haven
van Groningen. Sinds kort kunnen
zeelui (van scheepskoks tot stuur-
mannen) op het ponton terecht
voor cursussen en mbo-opleidingen

die hen, kort gezegd, veilig leren
omgaan met het inschepen en te wa-
ter laten van reddingboten.

Ter feestelijke opening kroop een
handvol genodigden gisteren aan
boord van De Walvis voor een oefe-
ning. De oranje vijftonner van 8.50
bij 3.30 meter (plek voor negentig
passagiers) is één van de drie oefen-

boten van het NTTA.
Even daarvoor hadden directeur

Theun Zondag en projectmanager
Arend Oost, als twee bedaarde kapi-
teins aan wal, het centrum officieel
voor geopend verklaard. Oost: ,,Het
is mooi dat er nu in het Noorden
zo’n praktische opleidingsplek zit,
in een stad met een nautische ge-

schiedenis.’’ Zondag, de ‘man met
het plan’, noemde de investering een
grote stap . Hij roemde de samenwer-
king met scheepswerf Talsma, die
meehielp alle tweedehands materi-
eel en apparaten gebruiksklaar te
maken. Het NTTA biedt erkende cur-
sussen en mbo-opleidingen aan, van
een halve dag tot vijf dagen.
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