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KOMT U OOK NAAR DE 
JAARVERGADERING?
woensdag 15 september a.s. 
in het Beatrixgebouw van de 
Jaarbeurs te Utrecht. 
De bijeenkomst vindt zoals eerder plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs. 
Dit grenst aan het Centraal Station en is lopend gemakkelijk bereikbaar.

Exacte locatie en hoe daar te komen vindt u op pagina 15 in dit Bulletin.
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PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

10.30 uur Welkom door de voorzitter Han van Manen

10.35 uur  Aanvang van de algemene ledenvergadering van de Vereniging 
Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds DNP in vergaderzaal 

 (1e verdieping)

11.30 uur Einde algemene ledenvergadering

11.35 uur  Toelichting door Frans Dooren, directeur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds op de resultaten en ontwikkelingen van het fonds 

 in het afgelopen jaar

12.15 uur  Verslag van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd 
Pensioenfonds door voorzitter Antoinette Stegmeijer

12.30 uur Lunch in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

13.30 uur  Presentatie door Lonneke Thissen, 
 partner bij Sprenkels & Verschuren

14.30 uur  Presentatie door Jacob Tas, voormalig bestuurslid van NPF 
 en thans directeur van de KNRM

15.20 uur  Afsluiting door de voorzitter en uitnodiging voor de borrel in 
 de Johan Friso foyer



Wij gaan het proberen: 
Woensdag 15 september 
a.s. de DNP Jaarvergadering 
in de Jaarbeurs in Utrecht! 
Volgens de huidige 
regels moet het kunnen; 
uiteraard houden wij de 
ontwikkelingen strak in de 
gaten en passen wij ons 
aan waar nodig.

Ruim voor 15 september zullen wij iedereen, die 
zich heeft aangemeld, laten weten aan welke 
regels (testen, gevaccineerd zijn, anderhalve 
meter etc.) de aanwezigen zullen moeten voldoen. 
Naast fysieke aanwezigheid zal het ook mogelijk 
zijn de Jaarvergadering op afstand mee te maken, 
op dezelfde wijze als onze jaarvergadering eind 
oktober vorig jaar.  
Aangezien wij er ook rekening mee zullen 
moeten houden dat de Jaarbeurs een maximum 
aantal aanwezigen moet aanhouden, raden wij 
u aan u zo snel mogelijk op te geven; als wij de 
aantallen moeten inperken zal gelden dat de 
eerste aanmeldingen voor gaan. Hoe dan ook, 
wij zijn blij dat wij u van harte mogen uitnodigen 
al dan niet fysiek aanwezig te zijn bij de DNP 
Jaarvergadering.

De invulling van de dag zal weer als vanouds 
zijn; in de ochtend de formele Algemene Leden 
Vergadering (ALV), gevolgd door presentaties 
namens het Nedlloyd Pensioenfonds. 
Frans Dooren, directeur en uitvoerend bestuurslid 
van het Nedlloyd Pensioenfonds brengt ons op 
de hoogte van de stand van zaken en verwachte 
ontwikkelingen bij het pensioenfonds. Vervolgens 

zal Antoinette Stegmeijer, voorzitter van het 
Verantwoordingsorgaan ons vertellen wat er op 
dit moment speelt bij het Verantwoordingsorgaan.

Na de lunch zal Lonneke Thissen, adviserend 
actuaris van het pensioenfonds ons bijpraten 
over de ontwikkelingen in de Nederlandse 
pensioenwereld, met name belangrijk 
gezien de politieke ontwikkelingen rond het 
Pensioenakkoord, en gezien de positie van de 
gesloten fondsen in die ontwikkelingen. Daarna 
zal Jacob Tas, voormalig bestuurslid van het 
Nedlloyd Pensioenfonds, nu directeur van de 
KNRM, een presentatie verzorgen over het wel 
en wee van de Reddingmaatschappij. Kortom, 
wij denken dat wij weer een boeiend programma 
voor u hebben. En minstens zo belangrijk voor 
de fysiek aanwezigen, de koffie vooraf, de 
lunch tussendoor en de borrel na afloop. Ruime 
gelegenheid om bij te praten en oude contacten 
weer op te halen.  Wij rekenen op een groot 
enthousiasme uwerzijds!

Op het gebied van de nieuwe pensioen wetgeving 
zijn er publiekelijk weinig ontwikkelingen. Achter 
de schermen wordt er ongetwijfeld hard gewerkt 
aan het verwerken van alle commentaren op de 
eerste wetteksten. In de onderhandelingen over 
de kabinetsformatie lijkt het pensioendossier 
geen prominente rol te spelen. Ten tijde van 
ons vorig Bulletin ging de minister er nog van 
uit dat hij voor het zomerreces van de Tweede 
Kamer de wetsvoorstellen zou kunnen indienen; 
inmiddels weten wij dat dat niet gelukt is, en dat 
alles met een jaar is uitgesteld. Het streven is nu 
de wetsvoorstellen te kunnen behandelen in de 
eerste helft van 2022 en de wet in te laten gaan op 
1 januari 2023. Voor ons moeilijk in te schatten of 
dat tijdspad haalbaar is. Door onze contacten bij 
de Koepel Gepensioneerden (KG) blijven wij op 
de hoogte van de ontwikkelingen en blijven wij 
benadrukken dat het belangrijk is de positie van 
de gesloten fondsen niet uit het oog te verliezen.

VOORZITTER
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Het Nedlloyd Pensioenfonds heeft halverwege 
de maand juni haar Jaarverslag 2020 op de 
website gepubliceerd. Hoewel misschien 
wat droge kost, is het wel een aanrader voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de situatie 
van het pensioenfonds. Het verslag staat 
boordevol interessante informatie. In zijn 
algemeenheid kunnen wij concluderen dat het 
naar omstandigheden goed gaat met ons fonds. 
Gezien ook de gedeeltelijke indexatie die wij 
aan het einde van het jaar 2020 hebben mogen 
ontvangen. Heel belangrijk in het verslag is 
natuurlijk wat er geschreven wordt over het 
beleggingsbeleid.

Voor het bestuur van het 
Pensioenfonds is het dan 
ook belangrijk te weten hoe 
de pensioengerechtigden 
denken over het te 
accepteren risico.
 Een gesloten fonds heeft geen andere inkomsten 
dan de resultaten op het belegd vermogen. 
Van groot belang voor het beleggingsbeleid 
is dan de gewenste risico houding; veel risico 
kan resulteren in hogere opbrengsten, maar 
brengt ook een hoger risico op teleurstelling 
met zich mee. Voor het bestuur van het 
Pensioenfonds is het dan ook belangrijk 
te weten hoe de pensioengerechtigden 
(gepensioneerden en slapers) denken over het 
te accepteren risico. Daartoe heeft het bestuur 
van het fonds besloten in de loop van dit jaar een 
zogenaamd risicobereidheid onderzoek onder 
pensioengerechtigden te doen; bij het schrijven 
van dit stuk (eind juni) is nog niet duidelijk 
wanneer precies het onderzoek zal plaatsvinden; 
misschien heeft u de vragenlijst al ontvangen als u 
dit Bulletin ontvangt, anders komt het binnenkort. 

In ieder geval steunt het DNP bestuur dit 
onderzoek van harte. Hierbij dan ook een oproep 
van het DNP bestuur vooral mee te doen met het 
onderzoek. Hoe meer pensioengerechtigden mee 
doen, hoe beter inzicht het pensioenfonds krijgt in 
de gewenste risicobereidheid. Meedoen dus!

Het bestuur van DNP wenst u allen een mooie 
voortzetting van de zomer en wij hopen velen van 
u (zoveel als mogelijk) te treffen op woensdag 15 
september in Utrecht!

Graag tot ziens op de 15e september a.s.

Han van Manen
Voorzitter
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 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

 VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD PENSIOENFONDS  

 OP WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021 TE UTRECHT

1. Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen

2. Jaarverslag/notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2020
  De notulen zijn opgenomen in het Info-Bulletin 69 van december 2020 en reeds 
 aan de leden toegezonden. Het verslag is tevens beschikbaar via de website 
 www.vereniging-dnp.nl; onder het kopje “gearchiveerd” vindt u het archief.

3. Financieel verslag 2020 door penningmeester Bert Tibben
 a. Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2020
 b. Balans per 31 december 2020
 De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn gepubliceerd in Bulletin 70 van 
 april 2021 en vóór aanvang van de vergadering beschikbaar in de ontvangstruimte.

4. Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2020 

5. Goedkeuring financieel verslag 2020

6. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid

7. Begroting 2021 en vaststelling contributiebijdrage voor 2022
 De contributie voor 2021 is reeds vastgesteld in de ALV van 29 oktober 2020. Het bestuur 
 stelt voor de contributie voor 2022 te handhaven op € 17,50.

8. Mutaties in het bestuur
 Han van Manen treedt af als bestuurslid en voorzitter en is weer beschikbaar voor 
 herbenoeming.

 Het bestuur stelt voor twee nieuwe bestuursleden te benoemen en wel:
 Mevrouw Leonie  Teunissen 
 en
 De heer Pieter Bloemendaal
 Beiden draaien al geruime tijd mee als kandidaat-bestuursleden. Een korte CV van beiden
 is opgenomen in dit bulletin.
 
 Voordrachten voor tegenkandidaten dienen uiterlijk twee weken vóór de dag van de
 vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het Secretariaat. Een dergelijke
 voordracht dient ondertekend te zijn door tien of meer leden.

9. Benoeming leden kascommissie
 Het bestuur stelt voor de heren Paul Hoogwaerts en Maarten Zier te benoemen 
 als leden van de kascommissie.

10. Rondvraag en sluiting

AGENDA
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SPREKERS

HAN VAN MANEN
Voorzitter Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

FRANS DOOREN
Directeur en uitvoerend bestuurslid Nedlloyd 
Pensioenfonds

Frans Dooren is sinds 2009 werkzaam als Chief Investment 
Officer en sinds augustus 2014 tevens als directeur bij het 
Nedlloyd Pensioenfonds. Sinds 1 januari 2019 is Frans ook 
uitvoerend bestuurder van het fonds.
Daarvoor was Frans vier jaar hoofd finance, control en risk 
van het Stork Pensioenfonds te Amersfoort en was hij acht 
jaar hoofd investment consulting bij Aon Consulting.

Als nevenfunctie is Frans onder meer bestuurslid van 
het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP) en lid van de 
commissie vermogensbeheer van de Pensioenfederatie.
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ANTOINETTE STEGMEIJER

Voorzitter verantwoordingsorgaan Nedlloyd Pensioenfonds

Antoinette was werkzaam bij Maersk als Hoofd 
bemanningszaken Nederland voor Maersk Ship Management / 
Maersk Line.

Momenteel is zij general manager bij CSC Crewing B.V. 
Antoinette is sinds juli 2015 lid en plaatsvervangend 
voorzitter van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd 
Pensioenfonds en sinds juli 2016 voorzitter van het 
verantwoordingsorgaan.

LONNEKE THISSEN

Partner Sprenkels en Verschuren

Lonneke Thissen heeft meer dan 20 jaar ervaring als 
adviseur van pensioenfondsen en van werkgevers- en 
werknemersorganisaties over pensioen. Aandachtsgebieden 
zijn daarbij strategie, risicomanagement, actuariaat en 
beleggen. Zij is onder andere adviserend actuaris van het 
Nedlloyd Pensioenfonds.
De afgelopen jaren hebben verschillende wijzigingen in de 
wet- en regelgeving voor pensioenfondsen elkaar opgevolgd. 
Het nieuw pensioenstelsel, dat volgens planning in 2022 ingaat, 
is de volgende stap. Lonneke Thissen volgt deze wijzigingen 
nauwgezet en houdt regelmatig presentaties over dit 
onderwerp. Tijdens de ALV zal zij ingaan op de stand van zaken 
met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijke 
gevolgen voor een slapend pensioenfonds.
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JACOB TAS

Directeur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Jacob is per 1 juni 2019 directeur bij de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij.
Na zijn dienstplicht als marineofficier te hebben vervuld, studeerde 
Jacob toegepaste econometrie in Amsterdam waarna zijn loopbaan 
begon in de commerciële sector bij Nedlloyd. Op het laatst was hij 
Global Operations Director en lid van het Executive Management 
Team van Koninklijke P&O Nedlloyd. Vervolgens heeft hij vele 
jaren in Engeland gewerkt bij verschillende grote charitatieve 
instellingen. Hij werkte bij The Prince’s Trust en Action for Children 
en vlak tot zijn aantreden bij de KNRM was hij directeur bij Nacro. 

Daarnaast heeft Jacob verschillende bestuurlijke rollen vervuld bij 
onder andere het Dutch Centre, Warchild, St Paul’s Steiner School 
en het Nedlloyd Pensioenfonds.

Jacob is medeoprichter van het Centre for Narrative leadership, 
heeft het Advanced Management Programme van Oxford 
University doorlopen en is mediator.

KNRM (WWW.KNRM.NL)

De KNRM is dé hulpverlener op het water, 
op zee, en ruim binnenwater. 

85 reddingboten en 1400 vrijwilligers zijn 24 uur
per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp 
en niet-spoedeisende hulp. 
Daarnaast wordt ingezet op 
preventie en zijn de KNRM 
lifeguards op de 
Waddeneilanden actief. 

KNRM redt en helpt,
zonder subsidie van de 
overheid en kosteloos.
Sinds 1824 en dat blijft zo.
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OPROEP TOT HET BETALEN 
VAN DE CONTRIBUTIE 2021
De penningmeester roept de leden op om als u nog niet 
heeft betaald, zo snel mogelijk de contributie voor 2021 te 
betalen. De contributie bedraagt 17,50 euro per jaar. 
Het bestuur stelt het zeer op prijs als u, indien mogelijk, 
een hoger bedrag betaalt. 

Ieder lid is uiteraard vrij zijn of haar extra contributie naar 
draagkracht te bepalen.

Betalen kan, bij voorkeur elektronisch, 
op bankrekening NL65 ABNA 0475 3771 84, 
ten name van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds te Rotterdam. 
De BIC code van de bank is ABNANL2A. 

Betaalt u vanaf een niet-EUR bankrekening, geef dan aan: 
“alle kosten voor rekening van de opdrachtgever”. 
Als dit niet mogelijk is, vragen wij u er rekening mee te 
houden dat ons in dat geval € 9,00 transferprovisie in
rekening wordt gebracht.

Wij hebben er dit jaar uit kostenoverwegingen voor
gekozen om niet alle leden een aparte brief met acceptgiro 
toe te sturen. Mocht elektronisch betalen voor u niet
mogelijk zijn, verzoeken wij u een eigen 
overschrijvingsformulier te gebruiken.
Heeft u vragen, mail dan naar:
penningmeester@vereniging-dnp.nl 

Bij voorbaat dank voor de moeite.

Bert Tibben
Penningmeester

BESTUURSZAKEN
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NIEUWE BESTUURSLEDEN

Profiel van Leonie Teunissen

Leonie is een bekwame HRM professional, met meer dan 
20 jaar HRM ervaring op managementniveau; werkzaam 
geweest in diverse bedrijfstakken waaronder: internationale 
zeescheepvaart en binnenvaart, universiteit, internationale 
business school, wetenschappelijke uitgeverij. Bovendien 
heeft Leonie ruime ervaring als docent (hbo-onderwijs) en 
managementtrainer.
De scheepvaart ervaring heeft Leonie opgedaan als General 
Manager HRD, Maersk Shipmanagement/P&O
Nedlloyd Fleetmanagement, Rotterdam, van 2002 tot 2008.

Leonie beschikt over de volgende competenties: 
Persoonlijke integriteit, Vakdeskundigheid HRM, 
Management van Veranderingen, Beïnvloedingsvermogen, 
Teamcoaching en Businesskennis.
Momenteel is Leonie werkzaam als HRM-adviseur ten 
behoeve van MKB-bedrijven (als freelancer) en kandidaat-
bestuurslid DNP (Vereniging Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds).

CV Pieter Bloemendaal

Pieter Bloemendaal (1956) is meteen na zijn rechtenstudie 
aan de Erasmus universiteit als management trainee 
begonnen bij Nedlloyd. Hij was de eerste jaren van zijn 
carriere ‘expat trainee’ bij TTC, de toenmalige Nedlloyd 
agent aan de Amerikaanse westkust. Na een korte 
periode als controller van de Divisie Havens volgde een 
overplaatsing naar het Trade Directorate Far East in Tokio, 
gevolgd door de eindverantwoordelijkheid voor Nedlloyd 
Nieuw Zeeland.

Terug in Nederland volgde een functie als hoofd Strategie 
en planning van de Groep en de leiding over Nedlloyd 
Rijn & Binnenvaart, Eurobarge en de Divisie Intermodal 
Transport. Na zijn vertrek bij Nedlloyd is Pieter o.a. tien jaar 
directeur geweest van Koninklijke Dirkzwager in Maassluis.
Pieter brengt, kortom, een brede ervaring in het 
bedrijfsleven mee en kijkt ernaar uit om zich in te kunnen 
zetten voor de belangen van de Nedlloyd gepensioneerden 
en slapers.

Hij geniet sinds een paar weken van zijn Nedlloyd 
pensioen, werkt nog steeds een paar dagen in de week als 
interim manager en geniet samen met Iris van hun twee 
kleinkinderen en van de uitdagingen van de golfsport.
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HET SCHEEPVAARTMUSEUM

“Bijrije Zeun!”

Marleen Stavenuiter

“Vroeger had je de ‘dijkers’ en de ‘pleiners’. 
De pleiners waren de intellectuelen en de 
studenten. De dijkers waren de arbeiders. 
Ik voelde mij nergens bij horen. Ik was een 
straatventje van Wittenburg.” Hein Visbeek 
(Amsterdam, 1938) vertelt met een rasecht 
Mokums accent over zijn jeugd in de oude 
scheepvaartbuurt van Amsterdam. Voordat hij 
naar zee ging, loodste hij zijn twee jongere 
zusjes door de oorlog. De Hongerwinter staat 
hem bij als de dag van gisteren.

“Ik was een jaar of zes en zie mijn kleine zusjes 
nog voor me. Met die dikke ronde buikjes van 
de honger. Er was helemaal niets. Soms deelden 
we een kannetje melk dat ik had gebietst bij 
de melkboer. Mijn vader was tijdens de oorlog 
getorpedeerd op zee en moeder werkte vanaf 
zes uur ’s ochtends in de sigarettenfabriek op 
Bickerseiland.” Hein Visbeek is een leergierig 
mens; na zijn pensioen studeerde hij nog 
culturele wetenschappen. De jonge Hein 
daarentegen, hield niet van de katholieke 
jongensschool waar de paters de kinderen 
geregeld afranselden. “Ik wilde weg!” herhaalt 
de heer Visbeek drie keer nadrukkelijk. Met steun 

van het Prinses Margriet Fonds ging hij op zijn 
veertiende naar het Matrozen Instituut. 
“Na een jaar maakte ik mijn eerste reis, in 
1953. Ik hing twee dagen over de reling. Ik ben 
zó zeeziek geweest, ik bleef maar overgeven. 
Tot er niets meer uit kwam. Als lichtmatroos, 
of ‘ketelbinkie’ maakte ik de hutten schoon 
en zorgde ik dat de bemanning kon eten. Dan 
schreeuwden ze: ‘Zeun! Bijrije!’ en moest ik 
terug naar de kombuis voor een nieuwe ketel 
eten.” Je hoort nog de opwinding in zijn stem als 
hij vertelt over zijn eigen maaltijden aan boord: 
“We kregen soep vooraf! En een toetje. Een 
toétje.” Visbeek vertelt dat hij tot die tijd vooral 
schillensoep had gegeten. Dit was ongekende 
luxe voor een kind uit de oorlog. 
“Je wilde zo snel mogelijk matroos onder de 
gage worden. Je wilde meekijken, leren en 
opklimmen, en zelf ‘Zeun!!’ gaan schreeuwen.” 
In die functie begon zijn reis op de Oranje van 
Tandjong Priok naar Amsterdam. Maar de heer 
Visbeek stond ook geregeld aan het roer van het 
schip. “Dat was vreselijk.” Hein Visbeek maakt 
met wapperende bewegingen een V-vorm. “Een 
normaal schip ziet er zo uit en de Oranje, nou 
die zag er zo uit.” Hij schetst de vorm van een 
peer in de lucht. “Dat schip was dik en ging alle 
kanten op. Bovendien was het saai hoor, aan het 
roer staan. Je stond uren te turen naar helemaal 
niks. Af en toe schreeuwde er iemand iets door 
die lulslang [telegraaf] en dat was het.”
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Al jong maakte de heer Visbeek kennis met 
mensen van over de hele wereld. Zo voeren er 
vanaf Bali honderden mensen die op hadj gingen 
mee. “Het ruim zat propvol Mekkagangers. 
Overal waren kleine kookstelletjes en maakten 
mensen hun eigen rommeltjes. Dat smaakte 
trouwens fantastisch! Maar het was ook 
gevaarlijk. Ik heb daar extra brandslangen 
uitgerold om er zeker van te zijn dat de boel niet 
de fik in zou gaan.” Die bonte ontmoetingen vond 
het – zelfbenoemde – Amsterdamse straatschoffie 
mooi. “Daarom was het Suezkanaal doorsteken 
ook zo leuk. Mensen kwamen in kleine bootjes 
langszij om eten en spullen te verkopen.”
Niet alle ontmoetingen waren gezellig. De 
heer Visbeek toont een oud en bijna uit elkaar 
gevallen walpasje: “In Argentinië stonden ze 
je aan de kade op te wachten met mitrailleurs 
en mocht je al je vingerafdrukken achterlaten 
voordat je daar een biertje kon drinken in de 
kroeg.” Helsinki was favoriet. Mijmerend zegt 

Hein Visbeek: “De meisjes waren daar zo mooi 
he?” Je ziet de pret nog in zijn ogen.
De heer Visbeek voer liever ‘op de vracht’ dan 
op passagiersschip Oranje: “ik hield meer 
van de boerensfeer aan boord.” Hein Visbeek 
noemt zichzelf nuchter, maar uit alles blijkt dat 
hij veel gevoel had voor zijn omgeving. “Het 
Indonesische personeel voelde zich niet op hun 
gemak hoor, aan boord, ’s avonds trokken ze 
zich terug of ze zaten uren in de bidruimte. Veel 
Nederlanders vonden toch dat Indonesië van ons 
was, ook na de onafhankelijkheid.”
Hein Visbeek heeft uiteindelijk elf jaar met veel 
plezier gevaren. “Als kind had ik mijn pa niet. 
Ik moest overleven. De tijd op zee heeft mij 
discipline bijgebracht en respect voor anderen. 
Ik was niet groot van stuk. Maar ik zei altijd: 
‘grootsheid zit niet in iemands gestalte.’ Ja, ik 
zou niks anders doen, het was een mooie tijd die 
mij voor het leven gevormd heeft.” 

Terugkeer van het passagiersschip ms Oranje van de Stoomvaart Maatschappij  ‘Nederland’ in IJmuiden                                                     Foto Willem Job
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PUZZEL
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De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: Bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een toepasselijke aansporing. 
Als u deze aansporing vóór 10 september 2021 inzendt per briefkaart of e-mail aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon), onder ver-
melding van uw naam, adres en woonplaats, maakt u kans ingeloot te worden voor een leuke prijs. De uitslag verschijnt in het volgende nummer 
van het DNP INFO bulletin.
Veel plezier met deze breinkraker!!

Toelichting: Als hulpmiddel wordt 
een zestal medeklinkers gegeven; 
hetzelfde cijfer in een hokje 
betekent dezelfde letter. 
Een lange “ij” wordt geschreven 
als één letter “y”.

1. Snelheidsbuttons (6) 
2. Zei tegen Ingrid: “We’ll always have 

Paris” (8) 
3. Meneer Nieuwenhuis uit Venetië (8) 
4. In dit seizoen zeggen ze in Spanje nee 

tegen Mrs. Lynn (6) 
5. De exit op de A20 naar Schmidt (9) 
6. Volgens de Engelsen is de schade 

gemiddeld (7) 
7. Daar is Brexit al bijna 75 jaar een  

nationale feestdag (5) 
8. Tussen vrijheid en broederschap (9) 
9. Spaanse voorloper van opgave 3 (3+4) 

10. Gaat vooraf aan opgave 4 volgens 
Vivaldi (9)

11. De broederschap van de vader van 
Brood (9) 

12. Het rode stokje van Louisiana (5+5) 
13. Ooit kwam dit Middellandse Zeegebied 

ten val (6) 
14. Mag de bemanning daar klaverjassen? 

(12) 
15. De missing link bij George Ford (8) 
16. Sinds dit museum weg is uit Delft, is het 

er minder vol (5) 
17. Lekker zoet en zo zou een Spanjaard 

één van de  Spice Girls aanspreken (7) 
18. Op de boerderij hebben de koeien nu 

vrede (7) 
19. Natuurverschijnsel dat als een scheet 

uit je ruggengraat komt (10) 
20. Hij stond voor Den Briel en wilde naar 

binnen (9) 
21. Zo klinkt opgave 8 uit de mond van de 

umpire op Roland Garros (7) 
22. Universiteitsstad in Suriname (10) 
23. De belangrijkste gang op het menu 

heeft iets juridisch (12) 
24. Europeaan die past voor land en  

leven (7) 
25. Van opgave 19 kun je ook doornat 

worden (7) 
26. Is geen stier maar zou wel een goede 

waakhond zijn voor Max (7) 
27. De inktvis van Kapitein Nemo (8) 
28. Antilliaanse attractie in Den Haag (9) 
29. Scott en Ella waren toch geen familie 

van elkaar (10) 
30. De samenleving als bedrijf (11) 
31. Een natte kip (9) 
32. Onderwijs voor de boeven in Lucky 

Luke (6)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 70 VAN MEI 2021
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: hopelijk weer een live alv in september. 
De winnaar, door loting bepaald, is de heer Ed Wezenaar uit Gorinchem.

De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Nowhere 2. Kimono 3. Black Pearl 4. Krekel 5. Brulboei 6. Tutoyeren 7. Cricket 8. Nachtwacht 9. Vijgenblad 10. Broeders 11. Onderruim 
12. Schermen 13. Vloedgolf 14. Tunnel 15. Delta 16. Chorizo 17. Spotvogel 18. Tussendek 19. Plastic 20. Shylock 21. Karveel 22. Service 
23. Tsunami 24. Cutty Sark 25. Maidentrip 26. Popart 27. Natuur 28. Deventer 29. Hoffman 30. Zwembandjes 31. Bolero 32. Montreal
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Jaarbeurs 
Jaarbeursplein | 3521 AL Utrecht
jaarbeurs.nl

Navigatieadres 
Graadt van Roggenweg 400 | 3531 AH Utrecht
030 295 59 11
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Afritnummer 8 
vanaf dit punt 2,2 km (4 min) 
naar P1 en P Beatrixgebouw
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Bestuurssamenstelling Vereniging Deelnemers 
Nedlloyd Pensioenfonds www.vereniging-dnp.nl

COLOFON

TOT ZIENS OP 15 SEPTEMBER 2021 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

JAARBEURS UTRECHT 

in het Beatrixgebouw van de 
Jaarbeurs te Utrecht

of met Zoom via internet. 

Han van Manen
Voorzitter
voorzitter@vereniging-dnp.nl

Hennie Rijntjes
Vice Voorzitter
h.rijntjes@vereniging-dnp.nl 

Ton Zimmerman
Secretaris 
secretaris@vereniging-dnp.nl

Bert Tibben
Penningmeester
penningmeester@vereniging-dnp.nl

Hans Muis
hans.muis@vereniging-dnp.nl

Jos Lansbergen
jos.lansbergen@vereniging-dnp.nl

Rob Mars
rob.mars@vereniging-dnp.nl

Jeanne Vermaat
ledenadministratie
Panneboeter 17
4701 KG Roosendaal
ledenadmin@vereniging-dnp.nl
telefoon 0165-785544

Leonie Teunissen
Kandidaat-bestuurslid
leonie.teunissen@home.nl 

Pieter Bloemendaal  
Kandidaat-bestuurslid
pmabloemendaal@gmail.com

Vereniging DNP is aangesloten bij 
Koepel Gepensioneerden (KG)
www.koepelgepensioneerden.nl

Opmaak en productie
Efficiënta Offset
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel
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