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Troniewedstrijd Douanehuisje: uitslag 

 

door Jan Buijsse (PR CRM) 

 

In januari jl. exposeerde en werkte Remy Verburgh in het Douanehuisje. Hij organiseerde 

toen ook een wedstrijd: iedereen kon een foto insturen van zichzelf of een familielid. Van de 

meest echte tronie zou Remy een Tronieportret tekenen. 

 

Vlaardinger Aad van der Ent was de gelukkige winnaar. Zijn vrouw had een foto van zijn 

‘tronie’ ingestuurd. Een jury, bestaande uit Remy Verburgh, Emma de Zanger (CRM) en 

kunstenaar Dick Kats kozen deze foto unaniem uit, uit een totaal van twaalf inzendingen. 

 

Aad van der Ent toonde zich blij verrast met zijn goedlijkende portret. In het Douanehuisje 

werd deze uitgereikt. 

 

Het was niet de eerste keer dat Aad werd geselecteerd. Hij was al eens gekozen om mee te 

doen met een film: ‘De andere weg door Europa’ van regisseur Fred Hilberdink.  

‘Ze kwamen een kijkje nemen in het docentenlokaal en vroegen een vrijwilliger om in de film 

op te treden. Niemand meldde zich. Toen werd ik min of meer aangewezen,’ aldus Aad. 

In deze film, die de interesse van jongeren moest opwekken voor het werken in de 

binnenvaart, stond hij voor de klas waarin hij altijd al doceerde over radar. ‘Een hele dag 

werden er opnames gemaakt en uiteindelijk bleven er tweemaal drie minuten film over,’ weet 

Aad zich nog te herinneren. ‘Vooral voor de leerlingen was het bij de opnamen moeilijk om 

steeds weer opnieuw te doen alsof het de eerste keer was.’ 

 



Winnaar Aad van der Ent geeft les aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. 

Met simulatoren maakt hij de werking van radar in de binnenvaart duidelijk aan zijn pupillen. 

Ook heeft nog eens een jaar als kapitein gevaren op een opleidingsschip dat door Nederland 

trok. Tijdens het varen trad hij tevens op als docent. 

 
De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van 

Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie 

hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl. 
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