TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING

Zorgen opzij op Zolder

Stagereis naar Ethiopië

Vijftien gepassioneerde motorrijders uit de binnenvaart
hebben op 9 juli genoten van een geweldige racedag op het
circuit van Zolder. Het motorevenement was een idee van de
directeuren Walter Luyten en Milan Fredriksz van respectievelijk Unisol en Inox. Zij zijn zelf fervente motorracers:
“Zodra ik mijn helm opzet, vergeet ik alle zorgen.”
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www.binnenvaartkrant.nl
tel. 010 414 00 60
fax 010 414 02 12
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“Neuen Geist” in HPA

Tien Nederlandse jongeren met een handicap maken komend najaar een stagereis naar Ethiopië. Zij willen dat mensen in Nederland, en dan met name jongeren, meer gaan
nadenken over ontwikkelingssamenwerking voor gehandicapte jongeren in de armste landen. Eén van hen is
schippers-zoon Sven van Kooten uit Werkendam.
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Die Hamburg Port Authority (HPA) soll wie ein modernes
Privatunternehmen strukturiert und geführt werden. Dieses
Ziel verfolgt Jens Meier, seit dem 1.April kaufmännischer Geschäftsführer der Hafenverwaltung. Die HPA werde auch alle
Kräfte bündeln damit die großen Wachstumsziele
des Elbe-Hafens bis 2015 erreicht werden.

37

Helpende hand op sluizen

Altijd
stroom mee!
GENERATORSETS

binnenkalkhaven 17
3311 JC Dordrecht
telefoon 078-6138277
fax 078-6144887
info@dolderman.nl
www.dolderman.nl

victron
energy
OMVORMERS, ACCULADERS

Tel. 0182 - 38 75 22

24-uurs storingsdienst

A G G R E G AT E N

T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726
E.: i n f o @ b a r t h a g g r e g a t e n . n l
I.: w w w. b a r t h a g g r e g a t e n . n l

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht
Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025
www.koedood.nl - info@koedood.nl

Beneden en boven de sluis in Maasbracht melden borden hun aanwezigheid en
Laurent en Mike zijn ook goed zichtbaar in hun fluorescerende jasjes. Als stewards
steken ze deze zomer pleziervaarders de helpende hand toe. Hun mentor, sluismeester Govert Heijnen, is zeer tevreden met hun ondersteuning. Vorig jaar
zette Rijkswaterstaat ook al door het hele land stewards in op drukke sluizen.
Voor Laurent en Mike is het de eerste keer dat zij die rol vervullen. Het bevalt

hun uitstekend, zeker de afgelopen dagen. Alle voorwaarden waren – eindelijk!
– voorhanden: stralend weer en opgewekte pleziervaarders. Die maken graag
een praatje met de stewards en stellen hun adviezen op prijs, net als de letterlijk
helpende hand bij het vastmaken. Laurent en Mike hebben sinds de start van
hun vakantiebaan begin juli gemerkt dat er toch nog heel wat onervaren recreanten het water op gaan. (foto Jo Bindels)

“Vaarwegen uitzonderen
van Natura 2000”
‘Natura 2000’ is een door de
Europese Unie opgesteld programma voor een samenhangend
netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn 162
gebieden aangewezen, waarvan
door ongeveer twintig vaarwegen lopen. Er wordt druk geschreven aan plannen voor die
gebieden. Voor Koninklijke
Schuttevaer is het geen eenvoudige taak om te voorkomen dat
de scheepvaart door dit programma op sommige plaatsen
misschien wel onmogelijk wordt
gemaakt.

Directeur Kees de Vries van Koninklijke Schuttevaer: “Het is een grote
zorg. In het meest zwarte scenario

dat ik kan bedenken, wordt op
sommige vaarwegen de scheepvaart
verboden. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan de Zeeuwse Stromen, de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat gebeurt als ambtenaren dezelfde fout
maken als bij de luchtkwaliteit en
in het mosseldossier. Als dan één
burger bezwaar aantekent bij de
Raad van State dat bijvoorbeeld de
onjuiste procedure werd gevolgd
bij de werkzaamheden aan een
vaarweg, dan zal de Raad van State
niet toestaan dat die werkzaamheden worden voortgezet.”
De Vries wijst op de foute inschattingen die bij de implementatie van
het ‘mosseldossier’ zijn gemaakt.
“Er werd gewoon vergeten in het
internationale overleg om een uit-

zondering te vragen voor de mosselkwekerij in de Waddenzee. Denemarken had het wel gevraagd en
gekregen, en daar gaat de mosselkweek dan ook gewoon door.”

Doodsteek

Interpretatie van de wetgeving gebeurt in Nederland op een afwijkende manier. In het buitenland
gaat men eerst bouwen en pas achteraf meten of de normen worden
gehaald. “Eigenlijk pas op het moment dat de datum rond die normstelling verstrijkt. In Nederland
moet virtueel vooraf worden vastgesteld of de norm in de toekomst
wordt overschreden.” In Nederland
moet dit zelfs wetenschappelijk
worden onderbouwd, zoals bij de

aanleg van de Tweede Maasvlakte.
“Ik ben er uiteraard ook voor om
de natuur prioriteit te geven, maar
niet ten koste van alles. We moeten
kunnen blijven doen waar we goed
in zijn. Als de ambtelijke aanpak
van de Europese richtlijnen eender
gaat als bij de luchtkwaliteit en bij
het mosseldossier, dan kan straks
één gewetensbezwaarde met zijn
principes bij de Raad van State aankloppen en de hele zaak stilleggen.
Dat kan een doodsteek voor de hele
sector betekenen. Laten we dat
voorkomen. Het kan door voor Natura 2000 de vaargeulen uit te zonderen.”
>> Lees verder op pagina 3

Dieselbedrijf
Hardinxveld B.V.
Cummins – Detroit Diesel
Isuzu – Twin Disc - Allison
Tel 0184 – 613066
Fax 0184 – 618002

www.olthof.eu

www.dbh-bv.nl
info@dbh-bv.nl MOTORS

onderhoud en
service van
keerkoppelingen
Twin Disc dealer

T: 010-5912611 voorheen De Haas Diesel Motoren

SCHROEF KAPOT?
OF ANDERE NODIG?
BEL ONS!!

Tel. 078-6133831
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TE KOOP

GEVRAAGD STUURMAN/

GYRON CREW ZOEKT

KOFTJALK

3k appartement, afslag 61

MATROOS

i.o.v. MS Oleander

ca. 26.5 (35) x 5.4 x 1.6 m. bj

(70 m2) te Zwijndrecht op

Op een drooglading schip,

1 lichtmatroos, matroos en/of

1910 Verstockt te

loopafstand van brug

mnd op/mnd af, kennis Duitse

stuurman i.b.v. dienstb. met

Martenshoek, 415 m²,

Zwijndrecht-Dordrecht en OV.

taal of Nederlandse taal.

functie lichtmatroos/matroos/

Scania 185 pk. charterschip op

Type

M.i.v rond 2e week Sept.

stuurman 2jr. Vrt. Vaar/verlof

de Oostzee, dagtochten 35,

PZS 5400

Ampère
20 uur
540

Afmeting in mm
LxBxH
650 x 420 x 450

Nettoprijs per stuk
(vanaf 15-06-2008)

www.afslag61.tk



1.400,-

€ 147.500,- k.k. via Bremavo.

Voor info.

i.o. loon conform CAO.

meerdaagse tochten 22 pp,

PZS 6480

630

750

x 420 x 450



1.550,-

PZS 7560

730

860

x 420 x 450



1.750,-

Tel: 078-6122800

Tel. 0031-653850504.

Tel. 015-2578294

Flensburg(D),

PZS 8640

830

970

x 420 x 450



1.900,-

PZS 9720

940

1066 x 420 x 450

PZS 10800

1150

1190


€

2.100,2.600,-

Verantwoordelijke uitgever
Riomar BV

GYRON CREW ZOEKT

MCS COMIENZO ZOEKT !

TE KOOP IN BEUNINGEN

www.fikkers.nl

i.o.v. ms Gratias, 1 lichtmatroos Stuurman ibv vaarbewijs,

in zeer goede staat

Tel. 050-3111404

Adres redactie en acquisitie
Bezoekadres
Pr. Hendrikkade 12e,
3071 KB Rotterdam
T 010 - 414 00 60
F 010 - 414 02 12
service@binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartkrant.nl

en/of matroos i.b.v. dienstb.

radarpat., wk op/wk af.

2-ondereenkapwoning met

met functie lichtmatroos/

Tel. 06-53261697 /

garage met carport.

GYRON CREW ZOEKT

Volautomatische tractielader:
passende type c.q. prijs: op aanvraag.

matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof

0032-478961036

Rustig gelegen nabij Centrum

i.o.v. ms Viking, 1 lichtmatroos

Alle andere start- en tractiebatterijen op aanvraag.

bjr.1987, met veel

en/of matroos i.b.v. dienstb.,

vernieuwingen o.a. badkamer

met functie lichtmatroos/

Postadres
Postbus 24202,
3007 DE Rotterdam

ZWIJNDRECHT, DELTA 2

COLOFON
De Binnenvaartkrant is een
vakblad voor de Rijn- en
Binnenvaart met een oplage
van 30.000 exemplaren,
verspreid in Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk, op
plaatsen waar ze binnen bereik
liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Acquisitie
Tineke Leeuwestein
Monique van Thull
Vanessa Lingsveld
Lotte Verschoor
John van der Hulst
Secretariaat
Karin Hell (Office Manager)
Marie-Louise Hell (Boekhouding)
Mariska Doornkamp
(Administratief medewerker)
Redactie
Martin Dekker
(hoofd -/eindredacteur)
M 06-50645515
martin.dekker@upcmail.nl
Michèl Gonlag
(verv. hoofd -/eindredacteur)
M 06-53244445
michel@gonlag.nl
Eckhard-Herbert Arndt
(Noord– en Oost-Duitsland)
T +49-4173512170
F +49-41735009070
arndt.redaktionsbuero@t-online.de
Jo Bindels
(Limburg)
T 0475-468246
F 0475-468247
jobindels@home.nl
Harry van Eeuwijk
(Oost-Nederland)
T 024-3584468
F 024-3584468
h.eeuwijk@hetnet.nl
Dorothé van Geemert
(Noord-Holland)
T 020-4215917
d.vangeemert@wanadoo.nl

i.o. loon conform CAO..
Tel. 015-2578294

GEVRAAGD

matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof

modern 80 meter schip.

vr.pr € 289.000,--k.k.

i.o., loon conform C.A.O..

Tel. 024-6778917

Tel. 015-2578294

-

Nieuwe Havenweg 15b - 6827 BA - Arnhem
P. Montens afd. Scheepvaart
Tel.: 026-3614810 - fax 026-3612585 - www.komeet-accu.nl

Goed loon, Duits of Lux. wet.
Tel: 0049-171724 21 21 of

GYRON CREW ZOEKT

GYRON CREW ZOEKT

GYRON CREW ZOEKT

LUXE MOTOR

1e verd. 3 slaapkamer en

info@defralux.de

i.o.v. ms Frontera

i.o.v. ms Challenger

i.o.v. MS Banyang

ca. 18.4 x 4.3 x 1.15 m.

1 lichtmatroos en/of matroos

1 lichtmatroos en/of matroos

1 lichtmatroos en/of matroos

bj 1912, DAF 475,

2 badkamers.
GEVRAAGD

i.b.v. dienstb., met functie

i.b.v. dienstb. met functie

i.b.v. dienstb. met functie

alles vernieuwd, prof.

90m². Inpandige garage.

Matroos op beunschip,

lichtmatroos/matroos,

lichtmatroos/matroos 2jr. Vrt.

lichtmatroos/matroos 2jr. Vrt.

ingetimmerd, langere reizen,

Eigen grond 308m².

vaargebied ZW Nederland/

2 jr vrt, vaar/verlof i.o.,

Vaar/verlof i.o.

Vaar/verlof i.o.

€ 225.000, ref 2417,

Oplevering op termijn mogelijk. België. Weekend vrij.

loon conform C.A.O..

loon conform CAO..

loon conform CAO..

www.fikkers.nl

Koopprijs n.o.t.k.

Tel. 015-2578294

Tel. 015-2578294

Tel. 015-2578294

Tel. 050-3111404

Tel: 06-23225222

Tel. 078- 6191689
ZIN IN EEN UITDAGING!
SCHWEISARBEITEN OHNE

Kom dan werken als matroos

FAHRTUNTERBRECHUNG

of stuurman op de m.s.

Wir Schweisen Sie Reisen Wir

Wilhelmina-Arina.

Liefern und Schweisen Zahlen

Loon n.o.t.k. en vrije tijd i.o.

und Buchstaben (auch andere

Zondags wordt er niet gewerkt.

Schweisarbeiten moeglich)

Tel: 06-53655367 of

Good-Euroservice s.r.o

0049-1749368228

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

Wilt u een kleine advertentie plaatsen met hierin een verzoek, aanbod of
mededeling? Maak dan gebruik van onze 'Kickers'! Zowel voor particulieren als
bedrijven een ideale manier om de binnenvaart te bereiken.

120 Ah
 130
150 Ah
 155
200 Ah
 195
230 Ah
 225
Optima CCA 815  185
Excl. BTW - 2 jaar garantie

GERWIL CREWING ZOEKT

TRAKTIEBATTERIJEN

i.o.v. ms Wartburg
MTS HOLLANDIA ZOEKT:

1x lichtmatroos i.b.v. dienstb.

Matroos systeemvaart loon

met de functie lichtmatroos,

conform CAO.

2 jr vrt. Loon vlgns CAO,

Tel: 06-53119107

vaar/verlof i.o.

520 Ah
620 Ah
720 Ah
820 Ah
920 Ah
1040 Ah
1160 Ah

Tel: 0527-690032

 1350
1495
 1695
 1850
 2050
 2325
 2550

Hoe vult u het Kicker-formulier in?

G E B R
E T T E
P A T I
T U S
E N
H

U
R
E
S
O

I K
,
L
E E
E N
K J E

V O O R
E E S T E
N
H O K
I E D E R
L E E G

I E D E R E
L
K E N
E N
S
J E .
H O U D
W O O R D
E
.

Bij het plaatsen van 3 kickers aaneensluitend betaalt men (totaal)
1x
 9,25

3x
 21,50

 14,25

31,50

19,50

 42,75

 23,50

 53,00

Zeeschepen

 28,50

 63,00

DSM shipbrokers

 33,75

 73,25

Tel 0646-222111
www.shiptrade.nl

 38,75

 84,50

4 jaar garantie

Kapitein, vaarbewijs en

GYRON CREW ZOEKT

radarpatent. Vaart NL/België,

i.o.v. MS Lindos/ Heros

goede verdiensten.

1 lichtmatroos en/of matroos

Tel: 0032-496107650

i.b.v. dienstb. met functie

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO

lichtmatroos/matroos 2jr. Vrt.
conform CAO.
Tel. 015-2578294

Jan Hoek
(Brabant en Drechtsteden)
T 0162-521303
M 06-25041629
jan.hoek@planet.nl

goede verdiensten.

GYRON CREW ZOEKT

Tel: 0032-496107650

i.o.v. ms Anja, 1 lichtmatroos

GEZOCHT:

met functie lichtmatroos/

Sarah de Preter
(Duitsland en België)
T +31(0)6-22701893
spreter@chello.nl

Stuurman en matroos op

matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof

mcs Ponente.

i.o., loon conform C.A.O..

Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam
Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

Aankoop/verkoop

radarpatent. Vaart NL/België,

en/of matroos i.b.v. dienstb.,

WWWAUTENANL
-ARAD ,ITE /NDER
HOUDS0LANNER
!LLE WERKTUIGEN AAN BOORD

Wanneer wordt uw kicker geplaatst?
Als u voor de vrijdag in de even weken om 12:00 uur uw advertentie opgeeft,
dan zal deze in de daarop volgende dinsdag (oneven week) in onze krant staan.

Prijzen exclusief trog
exclusief BTW

GEZOCHT:

Voor meer info: 06-49311668 Tel. 015-2578294

K I C K E R S

VARTA

Tel. 00420737199236 01726325883

ACCU’S
DAVECO

groot vaarbewijs en

Wanneer u graag een 'brief onder nummer' wilt, houdt u dan rekening met
€ 3,50 extra administratiekosten.
Naam
Aantal plaatsingen?
__________________________________________________________________
Adres
Telefoonnummer
__________________________________________________________________
Postcode
Email
__________________________________________________________________
Woonplaats
BTW nr:
__________________________________________________________________
Uw kicker wordt als service gratis op onze website geplaatst.
Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de kosten van de bovenvermelde kickeradvertentie automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven.*

MOTOREN

GENERATOREN ED VRAGEN TIJDIG ONDER

(Post)bankrekeningnummer: _____________________________________

HOUD -ET -ARAD ,ITE HOUDT IEDEREEN

Tenaamstelling rekeninghouder: __________________________________

Verspreidingspunten
U kunt onze verspreidpunten
vinden op onze site;
www.binnenvaartkrant.nl

AAN BOORD EENVOUDIG HET OVERZICHT

Banknaam: _____________________________________________________

-ARAD ,ITE GEEFT DE TECHNISCHE SPECIFI

Land + plaatsnaam van uw bank: _________________________________

CATIES VAN DE AFZONDERLIJKE WERKTUI

Advertenties worden
geplaatst volgens onze
leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te
Rotterdam onder nr. 24241388.

GEN VERTELT BIJVOORBEELD WELKE SMEER

U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw
rekening wordt afgeschreven. Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen
(bij Duitse rekeningen 6 weken) de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven
het geïncasseerde bedrag terug te boeken.

Wij zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten in de
geplaatste advertentie bij
telefonisch doorgegeven
teksten.
Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld
in de leverancierslijsten.

+

2e verd. Zolder. Dakterras ca.

Schippersechtpaar in bezit van

Druk
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv,
Barneveld

Prijswijzigingen voorbehouden.

Woonk. 59m² met serre 21m².

Vaar/verlof i.o. loon

Lay-out
Maureen Verschoor
Dirk Luijk
Steven Chiang San Lin

Dealer

Maas naast de watertoren.

GEZOCHT:

Johan de Witte
T 078-6196761
F 078-6198002
M 0653-451318
b.dewitte@chello.nl

x 420 x 450

Voormelde prijzen zijn inclusief transport, exclusief BTW.
Prijs kunststof container: € 150,-- per stuk, exclusief BTW.
Garantie: 72 maanden pro rata, waarvan de eerste 24 volledig.
Levering in Nederland + België + Duitsland.

Kapitein & matroos (of stel) op en keuken, etc. Mooie tuin
Waterrandwoning aan de Oude Patent min. tot Mannheim.

80 JAAR HET BETROUWBARE ADRES VOOR DE SCHEEPVAART

DUITS TOPFABRIKAAT TRACTIE

Vraagprijs n.o.t.k. ref 1421

Jan Johan ten Have
(Noord-Nederland)
T 0599-331330
F 0599-331534
info@tenhavetekst.nl

Cor Spek
T 0416-697996
F 0416-697986
binnenvaart@tekstatelier.nl

AL

OLIEFILTERS VERVANGEN MOETEN WORDEN
EN WAARSCHUWT WANNEER HET BRAND

Datum: _______________

BLUSCERTIFICAAT VERLOPEN IS6ERGETEN IS
ER NIET MEER BIJ
2OGGEWEG E \ .IJMEGEN
4EL      
% MAIL INFO AUTENANL

Handtekening: ______________________

Stuur uw ingevulde kickerformulier naar Riomar bv De Binnenvaartkrant, Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam.
Faxen kan natuurlijk ook! Ons faxnummer is 010 - 414 02 12
*Bent u woonachtig in het buitenland? Dan kunnen wij bedragen incasseren van Duitse en Belgische
rekeningen. De Belgische mensen kunnen een formulier bij onze administratie aanvragen m.b.t.
‘Opdracht tot domiciliëring van betalingen’ dat zij ingevuld aan hun eigen bank kunnen geven/sturen.
Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

De Binnenvaartkrant

29 juli 2008

3

Uitspraak donderdag 31 juli verwacht

Rechter noemt uitsluiten mts Hanna arbitrair
Nadat tankvaartondernemer
Hens van Buren zich bij lossing
van benzine uit het mts Hanna
bij de terminal van NuStar in Amsterdam had beklaagd over de
toestand van de vluchtwegen en
de onduidelijkheid over welke
dampen hij in zijn schip retour
kreeg, verbood NuStar hem voor
zes maanden nog voor de kant
te komen met zijn schip. De
rechter vindt die maatregel ‘arbitrair’.
De zaak diende voor de voorzieningenrechter in Amsterdam op donderdag 17 juli. Al snel werd duidelijk dat NuStar en Bugro (het bedrijf
van Van Buren) twee zeer verschillende lezingen geven van de gebeurtenissen op zondag 20 april bij
de terminal van NuStar en de daaraan voorafgaande week.
Er waren in elk geval irritaties over
en weer, al vanaf het melden van de
Hanna op zaterdagavond 12 april.

De tanker lag die week in Nieuwegein op afroep te wachten op lossing, bij gebrek aan kegelplaatsen
in het Amsterdamse havengebied.
De operational manager van NuStar, K. Castricum, vond dat de
Hanna er binnen een uur moest
kunnen zijn. Dat kon de Hanna
niet en zo ontstonden de eerste
spanningen.

Vluchtwegen
Toen op zondag werd gelost, maakte Van Buren bezwaar tegen de volgens hem ondeugdelijke vluchtwegen op de lossteiger. Van Buren:
“De trap hing aan een bolder en ze
hebben zelfs een ladder van me geleend.” Hij waarschuwde later de
Inspectie Verkeer & Waterstaat, die
volgens NuStar daags daarna de
terminal goedkeurde.
Het systeem van dampretourleidingen op de terminal was voor Van
Buren eveneens aanleiding om bezwaar te maken. Het gesloten sys-

teem zou dampen terug in het schip
brengen waarvan de herkomst niet
zeker is. “Zo ontvangt het schip onbekende stoffen, en dus het probleem van een ander”, aldus mr.
R.C.A. van ’t Zelfde, de advocaat
van Bugro, die daarmee aangaf dat
de Hanna bij een volgende belading niet zeker kon zijn van de stoffen die het in had. Overigens een
situatie waaraan met de invoering
van het Afvalstoffenverdrag een
einde komt, omdat de ontvanger
van de lading de dampen dan moet
verwerken, verklaarde CBRB-secretaris Robert Tieman, die bij de
rechtszaak aanwezig was op verzoek van Van Buren.

Krachttermen
De rechter hoorde de technische
details aan, maar wilde daar niet
dieper op in gaan. “We zijn hier niet
om een oordeel over de vluchtwegen te geven.” Volgens hem is de
kern van de zaak de wijze waarop

Van Buren en het terminalpersoneel met de spanningen omgingen.
Hij wilde ook dat mr. M.R. van
Hall, de advocaat van Nustar, woordelijk voorlas wat Van Buren volgens het NuStar-personeel had gezegd. De krachttermen klonken
vervolgens door de rechtszaal. Van
Buren wachtte rustig tot de rechter
hem gelegenheid gaf te spreken en
ontkende daarop deze aantijgingen.
De rechter liet het rusten, wilde wel
van Van Buren weten wat voor hem
de consequenties zijn van het voor
zes maanden uitsluiten van de
Hanna door NuStar. Het was pas de
eerste keer dat de Hanna daar loste,
maar Hens van Buren maakte duidelijk dat een dergelijke uitsluiting
breed in de markt bekend is en hem
mogelijk werk kost omdat ladingen
tijdens de reis nogal eens – door
van eigenaar te veranderen – worden omgedisponeerd naar andere
losplaatsen.

De rechter vond dat de zes maanden uitsluiting door NuStar – aanvankelijk was het voor onbepaalde
tijd – niet was gebaseerd op een
duidelijk beleid en vond die zes
maanden arbitrair. Hij verzocht de
beide advocaten direct het overleg
te hervatten om ‘er samen uit te
komen’. Hij gaf zelfs aan dat de drie
maanden die het tot nu toe duurde,
wel genoeg zouden zijn.
Dat ‘er samen uit komen’ was echter onwaarschijnlijk. Volgens mr.
Van ’t Zelfde had hij al in een veel
vroeger stadium geprobeerd in
overleg te komen met de directie
van de terminal, maar hij had toen
te horen gekregen dat “als Van Buren zo doorgaat, ze wel zouden
zorgen dat hij helemaal geen brood
meer verdient”.
Vijf minuten later gaven de advocaten deze opdracht dan ook terug
aan de rechter. Die doet donderdag
31 juli uitspraak.

Hoe ver gaat dit door? CCT Moerdijk wordt inlandhub voor ECT
Inmiddels zijn drie van de 162 projecten al aangenomen – waaronder
overigens nog geen vaarwegen –
maar de rest zal spoedig volgen,
grotendeels dit najaar al. Voor elk
project is iemand aangesteld voor
de voor bereiding. Is een project
eenmaal aangenomen, dan moet er
binnen drie jaar een beheersplan
komen voor de natuurwaardes van
die gebieden. Er komt alleen nog
een vergunning voor werkzaamheden of uitbreiding als ze geen schade toebrengen aan de natuur.
“Voor je het weet zit je in een moeras van bewijslast dat wat je doet
geen gehoorschade toebrengt aan
dieren”, vreest De Vries. “Ik ben er
echt niet tegen om rekening te houden met de natuur, maar nu al moet
Rijkswaterstaat een complete procedure doorlopen als ze een verkeersbord aan willen brengen in de
natuur.”
De ontwikkeling lijkt onvermijdelijk. De vraag is hoe ver dit doorgaat. Mogen we straks niet meer
varen op de Westerschelde? De
Vries: “Dat zal niet, maar het is wel

degelijk denkbaar dat na een ongeluk met milieuschade er een beweging op gang komt om op sommige delen van vaarwegen
(bijvoorbeeld in zones buiten de
reeguliere vaargeulen op de Oosterschelde) de scheepvaart te verbieden. Wij zijn daar tegen en willen
zeker de vaargeulen van de natuurwetgeving uitzonderen. Onze schepen gaan verantwoord om met de
omgeving, kijk maar naar de afvalinzameling. Het is duidelijk dat je
de natuur zoveel mogelijk moet
beschermen, maar op een draaglijke wijze, zonder problemen te
veroorzaken. En niet zoals het bij
de Kaderrichtlijn Water is gebeurd,
te bedenken dat je de natuur beter
z’n gang kan laten gaan als de oevers van kanalen vrij mogen eroderen.” Met alle hinder van dien voor
de scheepvaart.
De (162!) opstellers van plannen
in het kader van Natura 2000 werken bij de beheerders van de vaarwegen. Door heel Nederland
probeert Koninklijke Schuttevaer
– uiteraard met medewerking van
de afdelingen – overleg te voeren
over deze plannen.

Containeroverslagbedrijf ECT
gaat intensief samenwerken
met de inlandterminal CCT in
Moerdijk, die zich daarbij ontwikkelt tot inlandhub voor de
zeeterminals. CCT heeft al een
dagelijkse binnenvaartshuttle
van en naar de ECT-terminals op
de Maasvlakte. De bedoeling is
die frequentie te verhogen.

Wij mensen onderscheiden ons van

een kameel ziet het dag worden als

aflopen. In de meeste scenario’s echter

Mensen die over dergelijke onver-

de rest van het dierenrijk doordat we
in de toekomst kunnen kijken. Niet
omdat we helderziend zijn maar om-

de zon opkomt en als die zon niet
meer opkomt, dan blijven ze gewoon
doorslapen, tot ze honger krijgen en
ze vervolgens op de tast proberen wat
te jagen of te grazen.
Wij weten dat de zon opkomt, hoe laat

zal er weer een volgende dag zijn en
wij weten vrij goed van tevoren wat er
dan gebeurt. We kunnen zelfs op wat

hij opkomt en waarom hij opkomt. We
kijken in onze agenda, weten wat of
wie we waar kunnen verwachten en

langere termijn vooruitkijken.
Mensen met een regelmatig leven
weten dat ze ook over een week, een
maand of zelfs een jaar nog steeds op
hetzelfde kantoor of schip zitten, al
moet je toegeven dat er onzekerheden

wachte gebeurtenissen heen kunnen
en durven kijken, zijn visionairs, maar
nog steeds geen helderzienden. Al zullen er bij zijn die door hun drammerige optreden in staat zijn hun eigen
voorspellingen waar te maken.
Je hoeft echter geen visionair te zijn
om te zien hoe de binnenvaart er over
pak ‘m beet tien jaar uitziet. Hoewel

wat er van ons wordt verwacht. Dan,
aan het einde van weer een enerverende dag beseffen we dat het wel erg
donker was, zo zonder de zon. Mocht
die zon niet meer terugkomen, dan
weten we dat het slecht met ons zal

zijn. Je kunt ziek worden, het bedrijf
waarbij je werkt kan failliet gaan of
het schip kan zinken. Je kan natuurlijk
ook een prijs winnen, een briljante inval krijgen voor een nieuwe activiteit
of de liefde van je leven tegenkomen.

ergens de komende vijf jaar een waanzinnige lobbyist enkele zwakke broeders bij de overheid probeert te overreden om meer dan de helft van de
containers vanaf de Maasvlakte 2 met
nog langere, nog zwaardere trucks te

>> Vervolg van de voorpagina

Door in de toekomst een extended
gate te creëren kunnen containers
direct vanaf de Maasvlakte per binnenvaartschip door naar het achterland en vice versa. In dat concept
gaan de containers direct vanaf het
zeeschip onder verantwoordelijkheid
en de douanevergunning van ECT met
de binnenvaart door naar Moerdijk.
Daar gebeurt de verdere douaneafhandeling, waarna de containers per
truck, schip of trein naar hun eindbestemming gaan. Ook exportcontainers kunnen bij CCT in Moerdijk
worden ingeleverd. Door de onder-

benutten en verbetert de doorstroming van en naar het achterland. De
inzet van de binnenvaart zorgt ook
voor een gedeeltelijke ontlasting van
de A15, die in 2009 op de schop gaat
waar het wegvervoer jarenlang last
van zal hebben.
ECT's hoogste baas Jan Westerhoud:
“Ons doel is klanten niet alleen voldoende capaciteit te bieden op onze
zeeterminals, maar ook een optimale
dienstverlening aan de landzijde. De
samenwerking met CCT is daar een
volgende belangrijke stap in. Een logisch vervolg op onze activiteiten op
de eigen inlandterminals in Venlo,
Duisburg en Willebroek en de eerder
dit jaar gestarte samenwerking met
CTVrede - Steinweg in Amsterdam.”

Door de samenwerking kan ECT de
capaciteit op de zeeterminals beter
benutten. (foto ECT)

linge computerverbinding staan de
containers op het moment van inleveren al virtueel op het zeeschip.
Door de samenwerking kan ECT de
capaciteit op de zeeterminals beter

Vooruitziende blik
dat we kunnen beredeneren wat ons
te wachten staat. Een kat, een koe of

STEKEN
ONDER WATER

www.gonlag.nl | door Michel Gonlag

vervoeren, zal de binnenvaart erin
slagen driekwart van de containers
vanaf dat nieuwe stuk land te vervoeren. Helaas gaan ze niet meer naar het
achterland maar naar een megaterminal bij Alblasserdam – bijgenaamd
Maasvlakte 3 – die daar met Europese
financiering is neergelegd en waarvandaan 90 procent van de containers per
truck wordt afgevoerd, omdat de belangrijkste troef de binnenvaart werd
ontnomen: het terminalhoppen in de
Rotterdamse haven. De rest gaat naar
de Betuwelijn, die daar zowaar toch
nog een lekker dure, ondergrondse
zuidelijke aftakking heeft gekregen.
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[ Familieberichten ]

OCEANWIDE NETHERLANDS

BZA AFLOSSERS

TE KOOP

TE KOOP

Heeft de oplossing voor uw

i.b.v. Rijnpatent etc.

boegschroeven, schroef 1m.

3 cil. Lister-Blackstone, 135 PK, zoeken wij een stuurman en een

personeelsprobleem in de

Info tel.: 06-53667367 (zzp)

415 pk, CCR2, schroef 1,2

600 omw/min.

volmaroos 4/4, salaris volgens

m.500 pk en autokranen.

Compleet met Reintjes KK.

CAO voor binnenvaart,

Tel. 06-51433163

Meer info.

Binnenvaart. Wij bieden Poolse

VOOR MVS PANTHERA

stuurmannen, volmatrozen,

NIEUWE GENERATORSETS

www.botermantechniek.nl

matrozen en lichtmatrozen.

12KVA – 1500t – 230/400 V,

Tel. 06-54287373

Familieberichten zijn mededelingen van:
geboorte, verloving, huwelijk, overlijden,
dankbetuiging en in memoriam.

Legale werkmethodes binnen

(3x230 V) Diesel. Gar/

een professionele organisatie!

waarborg tot 2 jr.

GEZOCHT

Teakhouten stuurhut, dubbel

GEZOCHT

Voor meer informatie

Lev. Af fabriek.

Matroos op melassetanker

glas, afm. 3.2 x 2.8 meter.

stuurman & matroos.

Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant
kost ! 0,75 per mm in hoogte, excl. 19% BTW.

0118-429516 of 06-13370771 Per st. € 3990,- ex BTW.

ma/vr, loon volgens CAO, Rijn

Stalen radar, klapmast.

Voor meer info.

Tel: 0115-454367 /

binnenvaart.

Tel. 06-51433163

Marisa@canoha.nl

0032-92535104

Tel. 06-53392734
TE KOOP

GEVRAAGD

matroos op bunkerschip

GEZOCHT MATROOS

TE KOOP TJALK

Alexia, 3500 T, vaargebied

voor mts 1100 ton, 14op/14af, met geklonken opbouw

415 pk, CCR2, schroef 1,2 m. v/d binnenvaart (ook van

ARA, 2 wkn op/2 wkn af.

kost & reizenvrij, loon n.o.t.k.

20 x 4 m achterstallig

500 pk en autokranen.

buitenlandse afbeeldingen),

Tel.: +32 (0) 32367456

Tel. 06-11103070

onderhoud. T.e.a.b.

www.botermantechniek.nl

aanbiedingen naar buro van dit

Tel. 06-53922452

Tel. 06-54287373

blad onder: nr. 200004

Zo geeft u een Familiebericht op:
Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur)
E-mail: service@binnenvaartkrant.nl
Fax: 010-4140212
Schriftelijk: De Binnenvaartkrant,Afd. Familieberichten.
Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam,
adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent).
Sluitingstijden:
Familieberichten kunt u tot vrijdagmiddag 12:00 uur, in de
even weken, opgeven.
NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als
verificatie van de afzender mogelijk is.

GEVRAAGD
Stuurman i.b.v. vaarbewijs en

VOOR MS SCORPIO

TE KOOP

zijn wij op zoek naar stuurman

1x motorfiets Zündapp KS 175

en matroos met erv. in de

1x motorfiets BMW R 80-RT in

binnenvaart, in het bezit van

uitstekende staat.

dienstboekje, het vaarsysteem

Tel. 016752-4002

vlgs. CAO Binnenvaart.

ECHTPAAR ZOEKT

Voor meer info tel:

werk op een mvs het liefst 1/1

06-22424148

of weekend vrij.
Leeftijd 19/23 i.b.v. 1 groot

GEZOCHT MATROOS VOOR

TE KOOP

i.o.v. MS Johanna H/ Euroship

TANKER

Overheidsvaartuig. 18x5x1 mtr. ADNR.

BV, 2 lichtmatrozen en/of

chemie en mineraal,

Romp staal. Opbouw alu.1982. Tel. 06-23950960

matrozen i.b.v. dienstb. met

loon volgens CAO.

2x Mercedes om 352, a 90 kW.

functie lichtmatroos/matroos

Tel. 06-81552683

Radar, autopiloot, enz.

TE KOOP

Veel ruimte.

Koppellieren en diverse
scheepsonderdelen.

conform CAO..

GEZOCHT

Vraagprijs 85.000 ex btw.

Tel. 015-2578294

Wij hebben binnen ons bedrijf

Tel. 06-51441423

plaats voor een enthousiaste

vaarbewijs, radarpatent en

TE KOOP

i.o.v. MS Merwede

(kraanschip).

Mariniersweg 107, goed

GEVRAAGD

1 lichtmatroos en/of matroos

Bel voor meer info:

onderhouden,

Matroos i.b.v. de nodige

i.b.v. dienstb. met functie

06-48088813

3k flat met dubbele beglazing.

papieren, voor een van onze

Vinck Makelaardij tel:

schepen, varende omgeving

010-4130040

Noord-Holland.

Vaar/verlof i.o.

GEZOCHT

loon conform CAO..

Matroos op koppelverband.

Tel. 015-2578294

Voor meer info:

AAN DE WAL GAAN WONEN

Tel. 06-53889081

Vreeswijk-Nieuwegein app. aan

Op de route vanaf de zeehavens Antwerpen en Rotterdam naar Basel v.v. zijn dit
de volgende koppelverbanden:

Eiger – Nordwand
Grindelwald – Mürren
Laurent – Laurens
Marla Duo – Marla

Inlichtingen tel:

De verbanden varen in een continue-dienst 7 dagen per week, 365 dagen per
jaar. Aan boord zijn gemiddeld 5 personeelsleden verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken. De inzet van het nautisch personeel is in principe 1:1
(bijvoorbeeld 3 weken aan boord en vervolgens 3 weken met verlof).

020-4936370

Wij zijn op zoek naar:

GYRON CREW ZOEKT

de rivier de Lek. 3k. balkon op

TE KOOP MBS ZEELANDIA

i.o.v. MS Eragon, 1 lichtmatroos TE KOOP

zuid, 2e verd., v.v lift,

70 x 7.30 x 2.79, 853 ton,

en/of matroos i.b.v. dienstb.

Rijn-Herne kanaalschip, lengte

dubb. glas, luxe badkamer,

485 m3, bjr. 1962.

met functie lichtmatroos/

80, breed 9.20, gaaf casco.

zeer nabij openb. vervoer,

Tel. 06-51518679

matroos 2jr. Vt. Vaar/verlof

Tel. 06-22565505

winkels en ziekenhuis.

Tel. 015-2578294

Danser Switzerland is, samen met Danser Containerline, onderdeel van de Danser
Group met hoofdkantoor in Sliedrecht, Nederland. Eén van de hoofdactiviteiten
is het aanbieden van containerlijndiensten op de Rijn, waarvoor eigen schepen
worden ingezet. De groep is lid van het samenwerkingsverband Penta
Containerline AG, gevestigd in Basel, Zwitserland.

www.ventura-marine.eu.

schipper op een beunschip

i.o. loon conform CAO..

Switzerland

Tel. 06-54956692

GYRON CREW ZOEKT

lichtmatroos/matroos 2jr. Vt.

boegschroeven, schroef 1m. Postzegels m.b.t. afbeeldingen

4wk op met 4wk af, het salaris

GYRON CREW ZOEKT

2jr. Vt. Vaar/verlof i.o. loon

Tel 06-53177238
TE KOOP

Info bel: 06-16504178
GEVRAAGD VOOR DUWBOOT

TE KOOP TE SCHIEDAM
Luxe 4 k. app. (125 m ²) op 2e

KAPITEINS

(rijnpatent zeehaven – Basel + ADNR)
(ervaring met containers en stuwplan 2000)

STUURLIEDEN
(rijnpatent zeehaven ten minste tot Mannheim)
Duitse spreekvaardigheid is een ‘must’. Kennis van de franse taal is gewenst.

volledige bemanning kapitein

MR M.A. VAN ROTTERDAM

woonlaag met zonnig terras.

GYRON CREW ZOEKT

met ADNR en radarpapieren,

Poststraat 32, 4301 AD

Uitzicht op de Nieuwe Maas en

i.o.v. MS Tarazed, 1 matroos

stuurman i.b.v. dienstboekje

Zierikzee.

de ligplaats Voorhaven.

i.b.v. dienstb. met functie

en matroos i.b.v. dienstboekje. Tel.: 0111-450445

Vraagprijs € 199.500 k.k. Evt.

matroos 2jr. Vt. Vaar/verlof

Voor info:

te koop garage € 23.000 k.k.

Uw sollicitatie met curriculum vitae stuurt u aan:

i.o. loon conform CAO..

Tel. 0032-49522166,

Tel. 010-273 21 90

Danser Switzerland AG

Tel.: 015-2578294

06-53326791

Fax.: 0111-450446
GRONINGER ZEETJALK
ca 26 x 5 x 1.6 m. bj 1907 te

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

Jutphaas, 130 m², Daf 615,

11 nieuwe dubbelglas RAFA

ruime tussenwoning te

Sleepvlet/pushy-cat, l.

wonen/varen, goed

ramen, aniti-condens.

Kinderdijk van 410 m3 met

max. 15 m br. Max. 5 m.

onderhouden, huurligplaats

Tel. 06-20135009

4 slaapkamers bouwjaar 2003.

Pk. Min. 365, liefst Cat. E-mail:

Vinkeveen (overdraagbaar),

1e & 2e verd. uitzicht op de

info@vanlaarships.com

€ 225.000, ref 1394

Lek. vr.pr € 259.500.- k.k. zie

GSM: 0031 (0)6-28865296.

www.fikkers.nl

www.kooyman.com.
Tel. 06-20008253

Tel. 050-3111404
TE KOOP
4-blads Cuniaalscheepsschroef

KATWIJKER LOGGER

ZUID-HOLLANDSE TJALK

Hartog & Zn Ø 1480 mm rd.

ca. 30.2 x 6.6 x 2.2 m. bj 1916

ca. 20 x 4.3 m. bj 1910

Tel. 06-53925626

Vlaardingen, Callesen 240 pk,

Krimpen aan de IJssel, Gardner

prachtwoning, rijke historie,

100 pk. geen dubbelingen,

MAAS RECREATIE

€ 330.000, ref 2405

veel buitenzitgelegenheid,

BEDRIJFSMAKELAARDIJ

www.fikkers.nl

reizen op de Europese

Regelmatig diverse

Tel. 050-3111404

wateren, hydr. boegschroef,

jachthavens, campings en

€ 135.000, ref 2320

bungalowparken te koop.

NU TE KOOP

www.fikkers.nl

www.maasrbm.nl

Vrijstaande voormalige

Tel. 050-3111404

Tel. 035-6236212

sluiswachterswoning op een

GEVRAAGD

KOTTER

Beek en Donk.

Zetschipper op kempenaar,

ca. 19.7 x 5.3 x 1.8 m bj 1948,

Tel. 0492-386600

binnenlandse vaart op %.

DAF 1160, geheel betimmerd,

Schriftelijke sollicitatie met

veel slaapgelegenheid, goed

TE KOOP

CV naar:

verzorgd,

friese kap 50% van 2007

Scheepvaartbedrijf V.O.F.

€ 149.500, ref 2418

Blommaert met hydraulische

Intento, Postbus 373, 8000

www.fikkers.nl

kar ruimafm 40 x 5.40 t.e.a.b

AJ, Zwolle

Tel. 050-3111404

Tel. 06-24573608

unieke locatie aan de sluis van

Naast een uitstekende beloning bieden wij zeer goede arbeidsvoorwaarden
(zwitserse condities)

Postfach 165
Schäferweg 18
CH-4019 Basel
Abt. Reedereimanagement / Schiffspersonal
Of per e-mail aan: koenraad.slooter@danser.ch

10 nieuwe overalls € 99,00
Overall Tiprobatez vlamvertragend,
10 stuks € 295,00
kleur marine of oranje
Prijzen excl. btw
tel. 038 4651728 tot 22:00
www.terwijn-zwolle.nl
terwijn-zwolle@hetnet.nl

in ballastpompen,
Gespecialiseerd
esturingen,
draadloze kraanb temen,
Orlaco camerasyssystemen,
olg
etv
elli
Intellian sat
a en
importeur van Elc
systemen.
OLP draadloze

205

67-522
228 fax +31(0)1

521
Tel. +31(0)167-

el.nl

www.wbhand
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Binnenvaart verliest terrein bij containers
De binnenvaart heeft afgelopen
jaar niet kunnen profiteren van
de enorme groei in de containermarkt. Dat blijkt uit de ‘Marktobservatie in de Europese binnenvaart’, die de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart vorige week
publiceerde. De binnenvaart wist
het aantal vervoerde containers
met circa 3 procent te laten
groeien. Dat was echter aanzienlijk minder dan het groeipercentage van de overslag in de zeehavens, dat boven de 9 procent
lag.
De binnenvaart verloor dus terrein
op de concurrenten: weg, spoor en
shortsea. “De oorzaak hiervoor ligt
bij de overslag in de zeehavens,
waar men de enorme vloed van
containers niet meer kan bolwerken.” Dat is althans de verklaring

van de CCR. Waarom de binnenvaart daar kennelijk meer last van
heeft dan de andere vervoersdragers, wordt niet aangegeven.
De CCR signaleert grote verschillen
tussen droge en natte bulk. Terwijl
de droge lading vorig jaar ongeveer
4 procent meer lading vervoerde
dan in 2006, nam het vervoer in de
tankvaart met meer dan 3 procent
af. De Europese binnenvaart vervoerde in 2007 zo’n 500 miljoen
ton, blijkt uit de jongste cijfers van
EUROSTAT.
De vervoerstarieven stegen in de
meeste binnenvaartsegmenten.
Maar dat betekent niet automatisch
dat de bedrijfsresultaten van
scheepseigenaren ook zijn toegenomen, waarschuwt de CCR.
“De hogere inkomsten gaan immers vergezeld van gestegen exploi-

tatiekosten, die zowel in de drogeladingsector als in de tankvaart
vrijwel hetzelfde beeld tonen. Zo
zijn bijvoorbeeld de rentelasten
aanzienlijk gestegen (verdubbeld
sinds 2005), en ook de salariskosten (+ 6% sinds 2006), onderhoudskosten (+ 12% sinds 2004)
en verzekeringspremies (+ 5,6%
sinds 2004) namen toe. Verder kan
men vaststellen dat de prijzen van
schepen de afgelopen jaren zijn gestegen, met alle gevolgen van dien
voor de vaste lasten. Tenslotte zijn
wegens de gestegen aardolieprijzen
de brandstofkosten tot recordhoogte gestegen (+ 80 % in 6 jaar).”

meer dan 165.000 ton. De toename
in tonnage (bestaand uit 10.400
motorvrachtschepen en vrachtduwbakken met een tonnage van ongeveer 11,4 miljoen ton) “houdt min
of meer gelijke tred met de toename
in vervoerd volume”, becijfert de
CCR. “De capaciteit van de vloot
voor het vervoer van droge lading
is de afgelopen vijf jaar met 1,7 procent per jaar toegenomen en het
getransporteerde volume per jaar
steeg met 2 procent.”
Anders is het in de tankvaart. Daar

Nieuwbouw

zijn de transportvolumes de laatste
vijf jaar teruggelopen (met uitzondering van chemische producten),
terwijl de vloot groeide: in 2007
meer dan 50.000 ton. “Hier moet
er echter tevens op worden gewezen
dat de tankvaart een vernieuwingsfase doorloopt, omdat voor meer
producten vervoer in dubbelwandige schepen wordt geëist.” De totale tonnage van de Europese tankvloot wordt op ongeveer 2,3
miljoen ton en circa 1040 schepen
geschat.

MARKTINZICHT

In 2007 zijn ongeveer zestig nieuwe
schepen voor droge lading en containers in de vaart genomen, samen
goed voor een laadvermogen van

105 Brugcompagnie marcheert goed
Waar de politiek soms jaren nodig
heeft om alleen al het antwoord te
geven op de vraag of ergens wel of
geen vaste oeververbinding mag
komen, hebben ze aan de Maas tussen Cuijk en Middelaar aan een half
uurtje genoeg om alles te regelen.
Traditiegetrouw gaat de route op de
laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse over Cuijk. Tussen Cuijk en
Middelaar wordt de veerdienst onderhouden door de Spes Vera, een
kabelveerpont. Hoewel het schip
beschikt over de juiste certificaten,
is het niet in staat om de bijna
40.000 wandelaars op één dag over
te zetten.
Vandaar dat het Regiment Genie al
heel lang de helpende hand uitsteekt. Om precies te zijn was het
dit jaar voor de 64e maal dat een
tijdelijke vaste oeververbinding tot
stand werd gebracht tussen de beide plaatsen. In de Prinses Margrietkazerne in Wezep zijn de 150 militairen gelegerd van de 105
Brugcompagnie. Zij voeren (en reden) naar Cuijk en hebben daar op

donderdag met succes een proefafsluiting voor elkaar gekregen.
Nadat de inwoners van Cuijk de
verbinding met een oversteek
mochten proberen, werd de pontonbrug weer afgebroken ten gunste van de doorgang van de binnenvaart, die al genoeg wordt geplaagd
door vliegshows en andere evenementen.

Vouwbruggen
In de nacht van donderdag op vrijdag werd de ‘definitieve’ verbinding
gemaakt, die om 7 uur in de ochtend door burgemeester Leo
Schoots van Cuijk officieel werd
geopend voor het legioen wandelaars. In de beginjaren vroeg de
bouw nog een paar uur werk, vrijdag klaarden de manschappen de
klus in 25 minuten, zo vertelt adjudant Van Vessem.
De Brugcompagnie uit Wezep heeft
drie vouwbrugpelotons; elk peloton is verantwoordelijk voor 70
meter pontonverbinding. De vouwbruggen worden vervoerd op

De tijdelijke oeververbinding voor de bijna 40.000 wandelaars was in 25 minuten tot stand gebracht.

vrachtauto’s, worden te water gelaten waarna de delen openklappen
en kunnen worden gekoppeld. De

compagnie kan dus een verbinding
van 210 meter tot stand brengen.
Bij Cuijk was 110 meter voldoende.
Vooral van de op het ponton voorbij marcherende internationale collegamilitairen werd veel waardering
geoogst. En dat gaf met regelmaat
aanleiding tot een snelle babbel en
een uit een houten vaatje van het
Regiment Genie getapt glaasje
brandewijn. Dat werd precies op
het midden van het ponton aangeboden door een marketentster, die
was gestoken in het traditionele
uniform van de eenheid. Afwisselend proostten de ontvangers van
het heilzame drankje in verschillende talen op de gezondheid van
Hare Majesteit of op het regiment
zelf.

Apache

De Brugcompagnie is voor meerdere doeleinden inzetbaar. Dat bleek tijdens de grote stroomstoring vorig jaar.

Het is niet de eerste Vierdaagse
waaraan de Brugcompagnie ondersteuning geeft. Stond het evenement van Nijmegen reeds lang te
voren op het afsprakenlijstje, dat
was zeker niet het geval bij de inzet
die ze gaf bij de grote 4-daagse

stroomstoring in de Bommeler- en
Tielerwaard in december 2007. Zoals bekend ging het tijdens een
nachtoefening door een Apachehelikopter van de luchtmacht goed
mis. In de omgeving van Rossum
werd een hoogspanningsmast geraakt; de hoogspanningskabels braken en kwamen in de Waal terecht.
De hoogspanningsmast was door
de hoge waterstand moeizaam te
bereiken voor de noodzakelijke reparatie. Onder slechte weersomstandigheden en bij een sterke stroming werden vanaf de natuurlijke
wal door trucks de benodigde pontons en duwboten te water gelaten.
Daarna zijn ze naar de hoogspanningsmast gevaren en vastgemaakt
aan de fundering daarvan.
Vanaf dat moment was er een basis
voor de start van herstelwerkzaamheden. Na vier dagen was uiteindelijk een noodvoorziening tot stand
gekomen die de bewoners van veel
ongemak verloste. Ook dankzij de
105 Brugcompagnie.
O
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GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
AFLOSKAPITEIN MET PATENT

www.huizinga-snijder.nl

O
www.kika.nl
Giro 8118
W.L.A.de BOT & Dtr.

Voor betrouwbaarheid
registered shipbroker ®
Tel. 010 - 4667106
Fax. 010 - 4669664
info@debotshipbrokers.nl

MS VYSA bj. 1968
1286 t bij 2.50 m. gelast
afm. 84,47 x 9,37 x 2,52 m.
Hoogte 4.50/4.00 m. 2 ruimen
Ca. 1900 m3, Azobé, Fr.alum.
luiken van 2002 Met hydr.
Luikenwagen, 918 PK Caterpillar 3508 DITA 1600 omw
bj 1996, koprevisie 2007, hydr.
stuurwerk, autokraan 12 m.
ankerlier voor/achter 380 V
boegschroef Van Tiem 1993
met 320 PK DAF van 1981
stuurhut verstelbaar tot
ca. 6.50 m.woning voorop
vernieuwd in 1993,woning
achterop met 2/3 sl.kmrs.
35/25 kVA sets, straalbuis
naut.compleet / div. pompen
voormast alum.hydr.strijkbaar
recent rap.aanwezig, SI 2011
Zie www.debinnenvaart.com
MS HELENA JACOBA
2991 t - Bj. 2007 Servië 110 x 11,45 m
1 ruim, ca. 3550 m3, Fr.
alum.kap, 192/208 TEU,
straalbuis, 2 x 60 kVA,1775 PK
Caterpillar type 3512,Masson
keerkoppeling, spudpaal boegschroef met 638 PK Scania
naut.compleet, div. Pompen
volledige info van deze
schepen op aanvraag of zie
www.debotshipbrokers.nl
GEVRAAGD: motorschepen
86 X 9.50 met bj ‘60 / ’80 / 2000
MS ca. 1400 ton bj. 1925/30
MS 110 X 9.50 bj na 1990
DUWBAK 80 x 11.40 m.

OOSSE
Maritiem B.V.

Voor MTS St.Rita (3000 ton).
In bezit zijn van: ADNR patent,
Rijnpatent tot Mannheim.
Contact: Van den Abbeele Edmond:
00 32 (0) 475 94 54 34

Lauwers 40
3332 TB
Zwijndrecht

SCHEEPSBETIMMERING

OOK
JACHTBETIMMERING

Timmer- & Scheepstimmerbedrijf, Meubelmakerij

ARIE VAN LOENEN BV
Molenvliet 65, 3335 LH Zwijndrecht
Telefoon (078) 610 39 39

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

Bemiddeling in aan-en verkoop van schepen
Tel. 078-6191040 Fax 078-6193508 Autotel. 06 - 53104705
W.F.H. Molegraaf Tel. 078-6399357 - Fax 078-6399358
Autotel. 06-53136771

Wij zoeken

TE KOOP

Schepen

Nieuwbouw casco tanker Turkije type New Experience
afm. 135x11.45x 4.00/5.90m levertijd maart 2009
Nieuwbouw casco Turkije type Narvik
afm. 135x11.45x4.25m levertijd november 2009
Nieuwbouw casco China type Innuendo
afm. 135x11.45x4.25m levertijd nov 2009
Nieuwbouw Rusland type Wielingen
afm. 110x11.45x3.65m levertijd casco juni 2009
compleet nov 2009

In de tonnenmaat van +/- 1000 – 1500 ton

Koppelverband 3840 ton, mvs 1708 ton, bj. 1974
afm.86x9.09x3.18m, 2x860 pk Mitsubishi bj. 2008, luiken,
kopschroef
duwbak 2132 ton bj. 1989 afm. 77x11.00x3.17m luiken,
2x kopschroef
MCS 4000 ton, bj.2002 afm.135x14.20x3.18m
2 x 1380 pk Cat, containerstuurhut, 1080 pk kopschroef.
MVS 3935 ton, bj. 2003 afm. 135x11.45x3.61m
2 x 1380 pk Cat, containerstuurhut, 1040 pk kopschroef.
MVS 3888 ton, bj. 2005 afm. 135x11.45x3.60m
2x1380 pk Cat, containerstuurhut, luiken, 900 pk kopschroef
MVS 2924 ton bj. 1994 afm. 110x11.40x3.52m
2 x1300 pk Cummins bj.2006 containerstuurhut, kopschroef
MVS 2800 ton, bj. 2001 Orsova, afm. 110 x11.45x 3.30m
1521 pk Cat, containerstuurhut, luiken en kopschroef
MVS 1825 ton, bj. 1961 afm.100x9.55x2.87m
2x730 pk Cat, bj 2007 containerstuurhut, kopschroef.
MVS 1500 ton, bj. 1963 afm.86x9.50x2.73m
954 pk Mitsubishi bj.2002 schuifluiken, kopschroef.
MVS 1468 ton, bj. 1963 Berlijn, afm. 85x9.00x2.83m
900 pk Deutz, luiken, kopschroef
MVS 1344 ton, bj 1971 Nederland, afm. 80x9.00x2.80m
1014 pk Cat, bj. 1999 luiken en kopschroef
MVS 1292 ton, bj. 1968 afm. 85x9.32x2, 52m
973 pk Cat, bj. 1989 rev 2007, luiken, kopschroef.
MVS 1120 ton, bj. 1955, afm. 85x8.20x2.50m
950 pk Cummins bj. 1996, luiken kopschroef.

Wij bieden

Vaargebied >> Nederland/België, Duitsland en Noord Frankrijk.
Wij zoeken >> Schepen die bereid zijn ons ladingpakket
te vervoeren.

>> De mogelijkheid om lid bij de PTC te worden en in
onze contracten mee te varen.
>> De mogelijkheid om deel te nemen in ons vermogens plan.
>> De mogelijkheid om als lid mee te beslissen over prijzen
en voorwaarden.
>> Stabiliteit voor uw bedrijfsvoering.
>> Ondersteuning voor starters.
>> Betaling van de vracht binnen 14 dagen.

Wij vragen
>> Schepen met luiken geschikt voor droge ladingen.
>> Bereidheid om in Nederland en België te varen en
incidenteel naar Duitsland en Noord Frankrijk.
INFORMATIE
Voor informatie kunt u terecht bij
de heer De Jongh, Tel: 010 – 7999050

Bij diverse schepen inruil mogelijk.
Meerdere schepen op aanvraag in ons bestand aanwezig.

Bezoek onze website www.ptcba.nl of kom eens langs op
kantoor voor een kennismaking en verdere informatie.

WWW.TANKERTRADING.COM
DEBRUYNE GINO

Pour les clients francophone: Walter Poppe
Tel +32 (0)484-21.61.81
Für die Deutschsprachige kunden:
Jacob Barelds
Tel +49 (0) 175-590.75.53
fax +49 (0) 5932-903.888

G.S.K.

Boterhamvaartweg 2 - Dok 138
B-2030 Antwerpen
Tel. +32 (0) 3 541 19 61
Fax +32 (0) 3 2133049
www.gsk-gsp.be

GSK Brokers biedt Europese ondernemers de totaaloplossing voor aan- en verkoop van nieuwe en bestaande binnenvaartschepen !!

M/S CILANTRO
M/s Cilantro - 1459 ton, bj 61, 86 x 9.50 x 2.60, 2100 m³, 1200 pk bj 93.
M/s Tijl - 2050 ton, bj 63, 110 x 9.50 x 2.77, 3200 m³, 1260 pk rev.´03,
inr. bespreekbaar.
M/s Erpasyma - 2170 ton, bj 99, 109.89 x 10.55 x 3.00, 3250 m³, 1600 pk, 3 slpk,
Nederlandse werf.
M/s Deovira - 2250 ton, bj 99, 110 x 10.5 x 3.00, 3250 m³, 1524 pk bj ‘00, 3 slpk

M/s Nirvana - 2364 ton, bj 74, 90 x 11.40 x 3.40, 2600 m³, 1465 pk rev.´03, 3 slpk, NIEUWBOUWPROGRAMMA:
nautisch compleet, duwsteven, inr. bespreekbaar.
• Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 Type Narvik, bouwwerf China
M/s Svero - 2498 ton, bj 70, 100 x 9.5 x 3.5, 2800 m³, 2x 640 pk rev.’07, 3 slpk
Nr. 6035 - 2665 ton, bj 98, 110 x 11.45 x 3,24, 3550 m³, 2038 pk, Nederlandse werf, Levering: Oktober 2009, Compleet, 2x 1500 pk ABC, 2x Veth boegschroef,
Kampers stuurhuis, spudpalen, luiken.
duwsteven.
• Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 Type Innuendo, bouwwerf China
M/s Zodiac - 2704 ton, bj 02, 109.98 x 11.45 x 3.24, 3500 m³, 1520 pk bj 02, 4 slpk,
Levering: December 2008 Compleet, 2x 1300 pk Cummins, 2x Veth
luxe woning.
boegschroef, Kampers stuurhuis, spudpalen, luiken.
• Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 Type Narvik, bouwwerf Turkije
Levering: Oktober 2008, Compleet, 2x 1278 pk Mitsubishi, 2x Kalkman
boegschroef, spudpalen, luiken.
• Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 nieuw model, bouwwerf China
Levering: januari 2010
• Nieuwbouw 86 x 10,00 x 3,20 Type Aspasia, bouwwerf China
Levering: Januari 2010

NR. ISABELLE

M/s Camofra - 372 ton, bj 54, 39.12 x 5.12 x 2.43, 400 m³, 138 pk rev. ‘07
M/s Atlantis - 822 ton, bj 62, 67 x 8.10 x 2.20, 1250 m³, 375 pk, 3 slpk.
M/s Timothy - 907 ton, bj 47, 67 x 8.20 x 2.50, 550 pk, inr. bespreekbaar,
mede financ. mog.
M/s Gwenn - 916 ton, bj 57, 72.38 x 7.45 x 2.75, 1100 m³, 600 pk rev. ‘03
M/s Trickster - 927 ton, bj 29, 67 x 8.20 x 2.52, 1400 m³, 700 pk,
gezandstraald ’05.
M/s Enora - 1039 ton, bj 45, 67 x 8.20 x 2.76, 1300 m³, 1225 pk rev. ’06, 3 slpk.
M/s Kenavo - 1100 ton, bj 55, 80 x 8.20 x 2.53, 1500m³, 2x 600 pk rev ‘06, inr.
bespreekbaar, mede financ. mog.
M/s Muguet - 1110 ton, bj 63, 80 x 8.20 x 2.62, 1750 m³, 750 pk,
rev`93, 3 slpk.
M/s Avensis - 1205 ton, bj 28, 80 x 8.20 x 2.66, 1570 m³, 640 pk bj ’04, 3 slpk.
M/s Matheus 3 - 1226 ton, bj 54, 80 x 8.20 x 2.70, 1600 m³, 700 pk rev.’06, 3 slpk
M/s Rustica - 1302 ton, bj 79, 80 x 8.20 x 2.95, 1750 m³, 816 pk rev ’07, 3 slpk

M/s Isabelle - 3273 ton, bj 08, 110 x 11.45 x 3.65, 1600 pk, 3 slpk, zeer mooie
woning, spudpalen, luiken, onmiddellijk leverbaar.

Te koop gevraagd:
80 x 9,50 – vanaf de jaren ’30.
105/110 x 9,50 - vanaf de jaren ‘70.
Mogelijk “Turn Key” project i.s.m.

Dit is slechts een klein greep van de schepen die wij U te koop kunnen
aanbieden. Voor meer informatie van deze aangeboden
schepen of heeft U andere wensen, vernemen wij dit graag.
Op meerdere schepen is inruil bespreekbaar.
Voor jonge starters zijn er interessante opstart mogelijkheden.
Altijd welkom op ons kantoor voor een
persoonlijk gesprek.

Wij doen net iets meer voor U!

Levering als casco of compleet.
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Extra aandacht voor groene
imago tijdens Wereldhavendagen

Waar varen we langs?

Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam (5, 6 en 7 september) is het BVB
uiteraard weer van de partij om de voordelen van vervoer over water te belichten.
Dit jaar gebeurt dat in samenwerking met het Platform Voortvarend Besparen.
Dat heeft, zoals bekend, als doelstelling de uitstoot van schadelijke stoffen door
scheepsmotoren te beperken en het brandstofverbruik met 5 procent te verminderen in 2010.
Dat sluit ook helemaal aan bij het thema van de Wereldhavendagen van dit jaar:
‘Groen licht voor de haven’. Alle deelnemers tonen hun groene, duurzame en
meest innovatieve kanten en producten. Voor de binnenvaart dus dé gelegenheid
om haar groene imago extra onder de aandacht te brengen.
BVB en Platform Voortvarend Besparen presenteren zich gezamenlijk in een tent
op de Westerkade. Daar ligt dan ook het mts Sardana afgemeerd. Belangstellingen kunnen een kijkje nemen aan boord van deze in 2006 in de vaart gebrachte poederstoftanker. Het BVB is erg blij met de medewerking van de familie
Kleine. Helemaal omdat zij als particuliere binnenvaartondernemer met de Sardana ook meedoen aan het project Voortvarend Besparen.
Er is aan de Westerkade nog ruimte voor een tweede schip. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij het BVB: (010) 412 91 51.
Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die

van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij

Of stop de oplossing in de bus op de Prins
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BVB-medewerkster Elisa van Oosten is deze maand op bezoek geweest bij Railz

bovenstaande foto te herkennen. De foto is

van een binnenschip passeert kan u een vlag

Miniworld. Deze vorig jaar geopende attractie aan het Rotterdamse Weena bestaat uit enorme, levensechte modelspoorbanen. Er zijn ook scheepjes te zien,
maar informatie over de binnenvaart ontbrak nog.
Het BVB gaat ervoor zorgen dat in Railz Miniworld de bekende beeldcreaties van
schepen (opengewerkt en met uitleg) aan de wand komen. Ook komt er informatiemateriaal te liggen: brochures, vouwposters en dergelijke, zodat bezoekers
niet alleen meer komen te weten over treinen maar ook over vervoer over water.

gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefo-

van De Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een

De winnaar van krant nr. 15 is:
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Naam: G. de Graaf

hoogte van ...) op aan de redactie van deze

Plaatsnaam: Maasbracht

krant:

Scheepsnaam: Avontuur

Binnenvaartinformatie bij spoorattractie

LAND

INZICHT

Oplossing: Bovenzijde sluis Roermond
De Binnenvaartkrant

aan de Maas

Betr. Land In Zicht

(Zie ook onze internetsite:

Postbus 24202

www.binnenvaartkrant.nl

3007 DE Rotterdam

voor Land In Zicht prijsvraag)

Nieuwe investeerders voor
Evenementenhal Gorinchem

(foto Railz Miniworld)

Bureau Voorlichting Binnenvaart
Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam
Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam
telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18
e-mail evo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

In samenwerking met het management hebben H2 Equity Partners
en ABN AMRO Participaties een
meerderheidsbelang genomen in
Evenementenhal Holding BV. Dat
bedrijf is exploitant van de Evenementenhal Hardenberg en de Evenementenhal Gorinchem. In dat
laatste complex wordt sinds enkele
jaren Construction & Shipping Industry gehouden, de jaarlijkse en
succesvolle scheepvaartbeurs.
De leiding over het bedrijf blijft in
handen van algemeen directeur
Herman van der Most. Hij heeft de
aandelen overgenomen van zijn
broer, de bekende Twentse ondernemer Hennie van der Most, die
zich zodoende meer op nieuwe
Duitse projecten kan richten, ver-

Expansie
Evenementenhal Holding is marktleider in Nederland op het gebied
van de organisatie van regionale
vakbeurzen. Voor 2008 wordt een
omzet van ruim 30 miljoen euro
verwacht. Met H2 Equity Partners
en ABN AMRO Participaties schept
Van der Most mogelijkheden voor
internationale expansie en er zijn
ook plannen voor uitbreiding van

de tentoonstellingshallen in Hardenberg en Gorinchem.
In Hardenberg komt zeker een extra
hal, zegt Herman van der Most. “In
Gorinchem hebben we dezelfde
plannen. Volgend jaar mei is het
bestemmingsplan klaar en dan
kunnen we vergunningen aanvragen.”
De extra ruimte is voor een aantal
beurzen dringend gewenst. Zoals
voor Construction & Shipping Industry. “Daar zitten we vol. We hebben er de bovenverdieping al voor
nodig, terwijl we die eigenlijk alleen voor congressen en kleine evenementen willen gebruiken. Als er
in de toekomst een extra hal is, kunnen we verder groeien met Construction & Shipping Industry.”

Alleen schrik en schaafwond
Bij een aanvaring tussen een leeg
binnenvaartschip en een zeilboot
zijn donderdag 24 juli in Friesland
de twee opvarenden van de zeil-

Drie schepen in de fout

NATUUR GAAT VOOR OP VAARWEG

telt Herman vanaf zijn vakantieadres. “Er verandert eigenlijk niets.
De voor de onderneming zo kenmerkende cultuur is ook voor de
toekomst gewaarborgd en het befaamde en succesvolle all-in concept zal centraal blijven staan in de
bedrijfsvoering.”

De Zeehavenpolitie controleerde donderdag 17 juli elf binnenvaartschepen
op het Hartelkanaal. In totaal werden
drie overtredingen geconstateerd.
Eén schip had een matroos te weinig
aan boord, bij een ander was het
vaartijdenboek niet ingevuld en één
kapitein had geen vaarbewijs. Allen
kregen een proces-verbaal.

boot in het water terechtgekomen.
Hoewel één van hen even onder het
binnenschip verdween, konden ze
beiden ongedeerd uit het water
worden gevist door omstanders. Ze
kwamen er met de schrik en een
schaafwond op een arm van af.
De aanvaring gebeurde omstreeks
15.00 uur op het Koevordermeer.
Volgens de schipper van het binnenschip stak de zeilboot plotseling vlak voor hem over. Hij probeerde vergeefs een aanvaring te
voorkomen door zijn motor achteruit te laten slaan. De kleine polyester zeilboot werd geraakt en de
twee opvarenden (31 en 34 jaar)
vielen in het water. Omstanders

hebben de twee mannen uit het
water geholpen. De zeilboot is
zwaar beschadigd.

OFFICIEEL

DEALER
BINNENVAART

MWM
DEUTZ
WÄRTSILÄ

STORK
BOLNES
WERKSPOOR

www.hoogendijksliedrecht.nl
 +31(0)184 49 30 30
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Gevraagd met
SPOED: Echtpaar

Gezocht voor m.t.s. Djovaki
( 108,49m – 11,40m)
Kapitein (in bezit van Rijnpatent en
A.D.N.R. Basis)

op mbs 900 ton
binnenlandse vaart
weekend vrij

14/14, kost en reizen vrij.
Voor meer info bel met Ad vd Boogaart
0031(0)6-25031085

www.huizinga-snijder.nl

Rederij Buitendijk
Frankenpad 13 - H.I. Ambacht
Telefoon: 078-681 28 66

Scheepvaart Bedrijf ”Renate” B.V.
BEMIDDELING IN  VERKOOP VAN ALLE DRIJVENDE MATERIALEN

Tel. 0168-465468
Fax. 0168-465469
Mob. 06-54206939

"De Gebeurtenis",
jong, sfeervol, dynamisch en volop in vaart.
Het enige varende pannenkoeken- en
partyschip in de regio Zwolle, zoekt

Schipper ( Full-time) (38 uur)
15-09-2008

In het bezit van het groot vaarbewijs
en het radarpatent
M: 06 - 11 30 60 04
I: www.bureauvandoorn.nl
E: info@bureauvandoorn.nl

Voor ms. “Saffier” (3998 GT / 2720 kW) zijn wij op zoek naar:
SCHEEPVAARTBRENATE HETNETNL WWWSCHEEPVAARTBEDRIJFRENATENL

Hoofdwerktuigkundige

(vaar / verlof +/- 9 weken op, 9 weken af)

TE KOOP

Kapitein

Sl.vlet Beunhaas

(vaar / verlof +/- 9 weken op, 9 weken af)
Het schip vaart in de vrije markt en heeft dus elke reis verschillende ladingen
en bestemmingen. Het vaargebied strekt zich voornamelijk uit over Europa, het
Middellandse-zeegebied, het Midden-Oosten en West-Afrika.
De ladingen zijn zoals gezegd zeer divers, maar veel van de ladingen zijn
de zg. ‘heavy lifts’.

Duwsl. boot Alpha

Het schip heeft een comfortabel ingerichte accommodatie met zaken zoals
satelliet TV en fitness ruimte. De brug op het schip is modern uitgerust met alle
moderne communicatie- en navigatie apparatuur zoals een geïntegreerd navigatie
systeem.
De bemanningen zijn allemaal rechtstreeks in dienst bij de rederij, geen
uitzendkrachten, alleen vaste mensen dus. Dit geldt voor zowel de Nederlandse
als de Indonesische bemanning.

Bj 1942.
afm: 20 x 5 x 2,00 mtr.
Deutz 768 PK, Bj 1988,
rev 2002.
Gen.set Hatz 15 Kva
van 2007.

Ms Anja R

936 ton, 1270 cub. Bj 1957,
afm: 70 x 7,25 x 2,67 mtr.
Caterpillar 671 PK. Bj 1993,
rev 1997. Compleet schip.

Kapiteins, officieren en stagiaires zijn uitsluitend Nederlands, de matrozen en koks
zijn voornamelijk Indonesisch met een enkele Nederlander.
Kortom, heb je genoeg van oude, buitenlands gebouwde schepen en wil je weer
eens op een modern schip varen van volledig Nederlandse maak?
Heb je genoeg van buitenlandse bemanning, wil je na het werk wel weer eens een
biertje drinken met collega’s die dezelfde taal spreken, waarbij je Nederlandse TV
kunt kijken zodat je als zeeman niet zo van de rest van de wereld uitgesloten bent?
Heb je een kustvaartmentaliteit?
Laat dan je CV achter!

Bj 1965.
afm: 10.50 x 3.50 x 1.00 mtr.
120 Pk DAF
Geheel gerenoveerd in zeer
goede staat.

Ms Fivel

Aanbod :
Diverse vracht- container- en tankschepen
(diverse afm. 85, 105, 110, 125 en 135 meter),
koppelverbanden, duwboten en duwbakken.
Sinds kort ook aanbod in de kustvaart !
Tevens groot aanbod in de stille verkoop.
(te bezichtigen op de website)
Voor diverse relaties te koop gevraagd :
Vrachtschepen van diverse afmetingen.
Tankschepen Type N of C 110, 125 en 135 x 15 mtr.
Nieuwbouw casco’s via Kriesels Scheepsmakelaar:
Voor informatie kunt u contact opnemen met :
René Kriesels, Mobiel: +31 (0)612 890610
Fax : +31 (0)10 2237890
Email: rene@krieselsscheepsmakelaar.nl
Kijk op website : www.krieselsscheepsmakelaar.nl

820 ton, 1200 cub, Bj 1922.
afm: 64 x 8,12 x 2,39 mtr.
Cummins 600 PK 2004
Compleet schip.

Beëdigd scheepsmakelaar voor Rijn- en Binnenvaart

Voor informatie en sollicitaties:
De Bock Maritiem B.V.
T.a.v. Sabrina Damsma
Bierkade 11
1811 NJ Alkmaar
E-mail: sabrina@debockmaritiem.nl
Tel: 072-5115147
www.debockmaritiem.nl

Mbs Noordendiep

(v. Goor schip)
1535 ton, 904 cub,Bj 1971.
afm: 82 x 8,24 x 3,39 mtr.
Caterpillar 1015 PK, Bj 2000.
Mooi schip.

Werfkade 33
2987 RH Ridderkerk
Tel.: 0180-463606
Fax: 0180-463540
Mob.: 06-55 77 22 38

Bemiddeling
bij aan- en verkoop van
schepen en financieringen

TE KOOP GEVRAAGD
Dringend te koop gevraagd schepen
van alle tonnages en bouwjaren.
Zowel jonge schepen als oudere
schepen.
Doordat wij een groot aantal schepen
hebben verkocht wordt ons bestand te
klein en kunnen wij de aanvraag niet
meer beantwoorden.

Aanbod nieuwbouw
MTS type Achilles
110 x 11,45 x 3,75
3.000 ton / 3.500 m! / 5 tanks
Oktober 2009

MS type Innuendo
135 x 11,45 x 3,70
4.000 ton / 4.900 m! / 272 TEU
Oktober 2009

MS type Player
110 x 11,45 x 3,65
3.200 ton / 3.500 m! / 208 TEU
december 2008 & maart 2009

Indien U interesse heeft neem
dan telefonisch contact op.

TE KOOP
Voor bovenstaande projecten hebben wij ruime financieringsmogelijkheden en willen we in contact komen met:
1. prijsbewuste binnenvaartondernemers; en
2. partijen die mee kunnen denken over exploitatie van deze schepen (bevrachting, bemanning enz.)
Kleine Landtong 27 - 4201 HL Gorinchem - T +31 (0) 183 642 828 - F +31 (0) 183 630 615
Robert Bokslag - M +31 (0) 622 838 058 - E rb@hsbv.nl - W http://www.hsbv.nl

• 2- Caterpillar 3412 DITA scheepsmotoren 620 pk
• 2- Reintjes kopp.WAV400B 5,143:1
• Nieuwe Volvo type TAD731E met radiator
• Nieuwe John Deere type 6068HF 285 met radiator
• Caterpillar gen.set type 3412DITTA 475 kw
• MAN gen set type D2840LE201 352 kw

Tel. GSM 06-515 99 276
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De engel en de hond
De zon schijnt lekker die dag en in
de stuurhut is dat goed te merken.
Het is warm. Meer dan warm zelfs.
De hond ligt er rustig bij en maakt
zich niet druk. Het was ook een rumoerig weekend en meestal neemt
ze daarna een rustdag.
Maar ook dag erna blijft ze opvallend kalm. Erg kalm zelfs. Ze komt
alleen onder de tafel uit om te eten
en te drinken. En als ze wat beweging heeft gehad, staat ze erbij alsof
ze zo neervallen kan. Haar kop
hangt. De ogen staan dof en ze
hijgt.
Zal wel van de warmte zijn, denkt
de schippersvrouw. Maar als dit
zich nog twee dagen herhaalt krijgt
ze er een eng gevoel over. Het lijkt
wel of het beest wat mankeert. Ze
is niet zo heel jong meer, maar een
paar jaartjes moeten er toch nog bij
kunnen.
Hoe meer ze op de hond gaat letten
hoe meer het beest zich laat hangen, lijkt het wel. Zou het haar hart
zijn? Of de longen? En waarom
kijkt ze zo dof uit haar ogen? Ook

als ze stil liggen en de deur uitnodigend open staat en de hond dus
vrij aan dek kan lopen om naar de
omgeving te blaffen, verlaat ze de
woning amper. En da’s niks voor
het grote beest.
Ook de schipper kijkt verontrust
naar de hond. Het is een lief dier
en heel gezeglijk. Ook hij wil haar
nog lang niet kwijt. In bed laat de
schippersvrouw er haar gedachten
nog eens over gaan. Ook denkt ze
aan een artikel waarin stond dat
engelen graag willen helpen. We
hoeven het ze slechts te vragen.
In de jeugd van de schippersvrouw
waren engelen de normaalste zaak
van de wereld. Ieder had een eigen
beschermengel en in de hemel waren er velen in diverse rangen en
standen. Toen ze uit de mode raakten, hoorde men niemand er meer
over, behalve een enkele zonderling
die niet in de gaten had dat engelen
niet tot de laatste trends hoorden.
Maar toch...zo langzamerhand
worden de oude beelden over engelen afgestoft en nieuwe verhalen

doen de ronde. Hoe het precies
komt, is niet helemaal duidelijk
maar velen hebben het er over. Zelf
heeft de schippersvrouw al eens een
engel om hulp gevraagd, en toeval
of niet, het probleem loste zich
op.
Zonder er nog lang over na te denken vraagt ze of er niet een engel is
die haar kan helpen met de hond.
En zie, al heel snel krijgt ze het
beeld voorgetoverd van haar hond
die lekker met haar aan de wal gaat.
En dat zijn dan langere wandelingen dan de korte stukjes die er nu
gelopen worden. De hond springt,
trekt aan haar touw en rent achter
de bal aan alsof ze nog maar een
heel jong beestje is.
Er moet dus wat meer met de hond
ondernomen worden. Dat is duidelijk. Ook de kleinkinderen en de
poes worden ten tonele gevoerd en
het is of de hond die mist als ze
alleen met het schippersechtpaar
aan boord is. Alsof ze heimwee
heeft. Omdat het hele gedoe met
de hond haar erg bezig gehouden

heeft, is de schippersvrouw nogal
onrustig. De engel doet haar voor
hoe ze liggend in haar eigen bed
die overtollige energie aan de hond
kan geven. Gewoon door te visualiseren dat ze met haar handen
steeds van de kop af naar de staart
strijkt.
“En wanneer ga ik het resultaat hier
van zien”, vraagt de schippersvrouw
aan de engel.
“Morgen reeds”, is het snelle antwoord.
Hoewel de schippersvrouw het
eerst moet zien voor ze het gelooft
is het antwoord wel geruststellend
genoeg om haar in slaap te laten

vallen. En ja hoor. De volgende dag
kijkt de hond haar al een heel stuk
energieker aan. ‘s Middags komt ze
zelfs met het grote touw aanlopen.
Ze doet niet meer zo eng alsof ze
het eind van de week niet zou kunnen halen. Sterker nog: Als de
schippersvrouw de dag daarna met
de hond aan de wal staat omdat ze
naar huis gaan, rent het dier vrolijk
rond en brengt het een weg gegooide stok terug. Ze jaagt zelfs een kat
een boom in. Tja, da’s toch wel heel
toevallig. De schippersvrouw bedankt de engel voor zijn hulp en
besluit hier wat vaker gebruik van
te maken.

VARELING
door Irene Bruyninckx

Wandelende schippers doorstaan regenbuien
DOOR HARRIE VAN EEUWIJK

De Nijmeegse Vierdaagse zonder
wandelende schippers, dat kan
bijna niet. Al vele jaren neemt
een groot aantal mensen uit de
binnenvaart als een door het
KSCC georganiseerde groep deel
aan het grootste sportevenement
van Nederland. Dus vol goede
moed verschenen dinsdag 15 juli
96 lopers die bij het KSCC waren
ingeschreven aan de start.
Voor het 32e jaar begeleidden de
mensen van het KSCC met vereende krachten hún groep wandelaars.
De voorbereiding was al lang van
tevoren begonnen. Zo was er een
eigen website (www.KSCCVierdaagse.nl) waar het Schipperscentrum vooraf allerlei nuttige informatie verstrekte. Ook in het Bulletin
van het KSCC informeerde Henri
Mooren, een van de mannen achter
de organisatie, , op voortreffelijke
wijze zijn medewandelaars. Henri
loopt zelf namelijk ook al jaren
mee.
Naast dat men zich in diende te

schrijven voor de wandelmars zelf,
kon men zich ook bij het KSCC
inschrijven om zodoende gebruik
te kunnen maken van de verzorging
onderweg. Immers deze verzorging
– per dag op vier verschillende
plaatsen langs de te wandelen route – was ook dit jaar weer op voortvarende wijze ter hand genomen.
In totaal werkten er 32 vrijwilligers
mee. Dankzij sponsoring van diverse bedrijven en instellingen kon
dit weer waargemaakt worden.

21 nieuwe lopers
“Het is voor ons een leuk werk om
die verzorging op ons te nemen”,
vertelt Roland Stensen, die zich al
ongeveer tien jaar inzet voor de
KSCC-wandelaars. ”De deelnemers
komen in onze posten even rusten,
ze krijgen een versnapering aangeboden en wat te drinken en ze kunnen even praten. Soms moeten we
hen ook mentaal een beetje zien op
te peppen, als ze het niet meer zien
zitten.”
Er waren dit jaar 21 nieuwe lopers
bij. “Jammer dat sommigen van

hen eigenlijk niet voldoende getraind hadden”, zegt Stensen.
Over het algemeen verliepen de
wandeldagen goed voor de schippersgroep. Al hadden de lopers
soms te kampen met het slechte
weer. Als je door een flinke bui regen eenmaal goed nat bent geworden, loopt het natuurlijk niet meer
zo prettig. Maar de meesten wisten
zich daar goed doorheen te slaan.
Negen deelnemers van de KSCCgroep haalden de eindstreep echter
niet.

Slotavond
Op vrijdag 18 juli kwamen alle
wandelaars, vrijwilligers en andere
belangstellenden voor de slotavond
bijeen op het schipperscentrum.
Alle deelnemers kregen de traditionele herinneringsmedaille van het
KSCC en uiteraard een gladiool.
Aalmoezenier Bernhard van Welzenes feliciteerde de deelnemers met
hun behaalde succes en bedankte
de vrijwilligers. Met name coördinator Antoin Kuenen. Het was de
tiende keer dat Antoin de hele or-

In de verzorgingsposten konden de wandelaars even bijkomen. (foto Harrie van
Eeuwijk)

ganisatie ter hand had genomen –
en weer op voortreffelijke wijze.
Om persoonlijke redenen stopt hij
er mee.
Van Welzenes stak zijn waardering
voor Antoin niet onder stoelen of
banken: altijd konden de andere
werkers achter de schermen volledig op hem vertrouwen. Als blijk
van waardering ontving Antoin van
de aalmoezenier een beeldje van
een vierdaagseloper, ontworpen

door zilversmid Ruud de Vries. Vervolgens viel hem een groot applaus
ten deel.
Daarna kon het ‘blarenbal’ geopend
worden, waaraan de meesten met
veel plezier deelnamen. Het feest
ging tot ongeveer 00.30 uur door.
Daarna ging iedereen met een goed
gevoel over de Vierdaagse van 2008
huiswaarts, en de meesten met het
voornemen om volgend jaar opnieuw mee te wandelen.

Habanera (Bizet)
Het zijn de Nijmeegse Zomerfeesten,
de hele week ben ik op sjouw als re-

ingestelde pontverbinding, de Heen &
Weer 5. Ik mis het heen en weertje en

porter voor ‘de Gelderlander’. Eindelijk ben ik nu een beetje Nijmegenaar,
na negentien jaar woonachtig te zijn
in de Waalstad.

moet via de fietsbrug richting Lentse
oever. Daar ligt het Habana-strand dat
deel uitmaakt van de Zomerfeesten,
met veel muziek en een beetje theater. Van dat theater moet ik verslag
doen.

Er zijn deze week een paar manieren
om aan de andere kant van de rivier te
komen. Bijvoorbeeld met de tijdelijk

Containers varen onder mij door, een

ONDERSTROOM
door Frank Antonie van Alphen

verschrikt krijsende meeuw schiet
van de brugleuning, terwijl ik naar
de overkant slenter. Op mijn vaders
slippers, die na zijn dood bij mij thuis
zijn blijven staan. Flarden gesprekken
wapperen mij tegemoet vanaf het
strand. Er zijn niet veel mensen aanwezig. Vandaag is het droog, morgen zal
het regenen. Lullig voor de artiesten.
En lopers. Maar zo vallen er tenminste
geen hittedoden.
“Maar veel drinken is ook niet goed”,
had mijn moeder nog aan de telefoon gezegd. “Van al dat water zetten die hersenen uit. Daar komt een
waterhoofd van”, vervolgde ze. We
lachten.

“Vijfentachtig varenden en oud-varenden lopen de Vierdaagse”, zal ‘de
Gelderlander’ melden. Op het KSCC
is een verzorgingspost ingericht om
blaren door te prikken. De Waalhaven
ligt vol schepen. Het wordt tijd dat er
gebaggerd wordt. Moesten ze met de
hoofden van het gemeentebestuur ook
doen. Dan past er een beetje aandacht
voor de schippers in.
Ik loop het Habana-strand op. Het is
wel een beetje stil. Ik kom er al snel
achter waarom. Het theater speelt
niet. De spelers zijn gisteravond de
sleutel van de bus kwijtgeraakt. En laten daar nou hun spullen in liggen, en
die hebben ze nodig om hun voorstel-

ling te spelen. Besloten werd dat één
van de acteurs terug naar Groningen
moest om de reservesleutel te halen.
Ja, je gelooft het niet.
Geeft mij mooi even de gelegenheid
de achtergebleven twee te bevragen
waar het in hun voorstelling allemaal
om draait. Ik krabbel aantekeningen in
mijn notitieblok; technicus en acteur
praten. De eerste biedt een kopje koffie aan en wil zijn portemonnee uit zijn
zak halen. Niet alleen zijn geldbuidel
komt te voorschijn, ook de sleutel van
de bus. Toch maar even de collega bellen dat de sleutel terecht is. Hij is al
bijna in thuisstad Groningen. Kijk, dat
zijn nog eens theatervoorstellingen!
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www.huizinga-snijder.nl
Justkar Sealing Company BV is een leverancier van mechanische
afdichtingen en aanverwante producten en diensten. Wij reviseren
mechanische as afdichtingen en pompen. Wegens succes is
Justkar Sealing Company BV op zoek naar een gedreven:

Servicemonteur en/of Pompmonteur m/v
Waar kom ik terecht?
Een goed internationaal georiënteerde organisatie met een jonge uitstraling.
Een no-nonsense cultuur en een informele sfeer.
Functie omschrijving:
U bent verantwoordelijk voor reparaties, preventief en correctief onderhoud aan pompen
en pompinstallaties. Tevens stelt u zelfstandig pompen en pompinstallaties in bedrijf. Als
servicemonteur bent u niet alleen werkzaam in de werkplaats, maar ook op locatie.
Wij bieden:
•
Het uiteindelijke goede salaris hangt sterk af van je achtergrond
•
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend
•
Vast dienstverband na een proefperiode en een 40-urige werkweek
•
Voor het uitoefenen van deze functie wordt een service auto en een telefoon ter
beschikking gesteld.
Functie eisen:
•
MTS of scheepswerktuigkunde
•
In het bezit van VCA-certificaat
•
In het bezit van een geldig rijbewijs B. Rijbewijs BE is een pre.
•
Bekend met pompen en pompsystemen
•
Werkervaring als servicemonteur in de buitendienst en/of ervaring met onder
houd aan pompen en/of Mechanical seals
•
Zelfstandig maatregelen en beslissingen nemen die de uitvoering van uw
werkzaamheden waarborgen
•
Bij voorkeur woonachtig in de regio Rotterdam en omstreken
Solliciteren:
Stuur of mail je CV naar Justkar Sealing Company BV, t.a.v. dhr. A. Bhatti,
Edisonweg 15, 3291 CK Strijen, www.justkar.nl of mail naar: info@justkar.nl.

Maaskade Bevrachters B.V.
Maasboulevard 24-26
3331 ML Zwijndrecht
www.maaskade.com

Bredere steun voor
Nautisch-Technische Commissie
De gemeenschappelijke Nautisch-Technische
Commissie van de Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO is uitgebreid. Met het toetreden van de Internationale Afdeling van Koninklijke Schuttevaer en een grotere betrokkenheid
van de Tsjechische en Roemeense leden van de
EBU krijgt de commissie een grotere deskundigheid en betekenis, stellen EBU en ESO tevreden.
De voorzitters van de twee koepelorganisaties, Rinus
de Korte en Johnny Conings, zijn verheugd over deze
ontwikkelingen: “Het toetreden van de Koninklijke
Vereniging Schuttevaer is een belangrijk teken van de
eendracht binnen het West-Europese bedrijfsleven in
zaken als scheepsveiligheid en in nautische en infrastructurele aangelegenheden. Vanuit de recente samenwerking is bekend dat bijvoorbeeld in het kader

TE KOOP:
KOPPELVERBAND K.O.K.
5000 ton. Bjr. 1998 geb. Wroclaw ( P)
Afm. schip: 92.50 x 11.45 x 3.50 m,
2600 ton. Hoofdmotoren: 2 x 1700 pk.
Caterpillar. type 3512, 1600 toeren,
bjr. 2007.
Afm. duwschip: 79.50 x 11.45 x 3.50 m,
2400 ton, bjr. 1999.
Boegschroef: Verhaar 700 pk.
Caterpillar, hekschroef:
Verhaar 405 pk John D.
Betr. verband wordt aangeboden
met werk.
MVS

2175 ton, bjr. 1972
Afm. 105 x 9.50 x 3.00m,
dubbelwandig, 2 ruimen, alu. ronde
luiken met wagen.
Kopschroef: Clausen met 450 pk. DAF.
Hoofdmotor 1050 pk. M.W.M.
recent gereviseerd.

MVS

1300 ton, bjr. 1972
Afm. 80 x 9.00 x 2.78 m,
dubbelwandig, stalen vloer.
1 ruim, alu. schuifluiken, kopschroef
van Tiem 320 DAF.
Hoofdmotor 1000 pk. Cummins.
Duwbootje Afm. 10 x 5.00 x 1.10m.
500 pk Deutz, Schottelaandrijving.

MTS

Nieuwbouw dubbelwandig
motortankschip
afm. 100 x 9.50 x 3.20m. 2030 ton.
Type C, ketel & spiralen,
hoofdmotor 1500 pk, M.T.U.
Afgebouwd geleverd Febr. 2009.

Maaskade Bevrachters B.V. is een dynamisch en internationaal
georiënteerd bedrijf gespecialiseerd in het vervoer van ongevaarlijke
vloeistoffen per binnentankschip op alle Europese binnenwateren.
Ter versterking van onze bevrachtingafdeling, zijn wij op zoek naar een:

Bevrachter / Disponent
Aankomend Bevrachter / Disponent
(fulltime)
De functie:
- Indelen van de eigen vloot en charterschepen
- Contacten onderhouden met klanten, schepen en marktpartijen
- Administratieve afhandeling van de reisopdrachten
Wij vragen:
- MBO-opleiding, bij voorkeur commercieel / logistiek
- Affiniteit met de binnenvaart
- Beheersing van de Duitse taal, bij voorkeur ook Engels en Frans
- Goede pc-vaardigheden
- Een accurate flexibele en klantgerichte instelling
- Integer en stressbestendig
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een stabiele en dynamische omgeving
- Afwisselende baan met ruimte voor ontplooiing
- Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden
Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande functie, zien wij uw
schriftelijke reactie voorzien van Curriculum Vitae gaarne tegemoet.
(sollicitaties richten aan de directie)

J.J. Geluk

Handels- en Scheepvaartonderneming Middelburg B.V.
Punt 15-4332 AB MIDDELBURG-NL
Telefoon: 0118-613786 Fax 0118-623109
Autotel: 0653-488 479 n.o.z.

van ligplaatsen langs de Rijn de Vereniging Schuttevaer een waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden van de commissie kan leveren.”

Meer eenheid
“De bredere inzet van de Midden- en Oosteuropese
binnenvaart zien wij als teken van een toenemende
betekenis van het Donau- en Elbevaargebied in de
internationale regelgevingen in de binnenvaart.”
Over de kwalificatie van scheepspersoneel, bemanningsvoorschriften en emissievoorschriften verwachten de organisaties nieuwe Europese initiatieven voor
het realiseren van geharmoniseerde verordeningen,
zodat er meer eenheid komt in de verschillende regimes. “De belangen van het bedrijfsleven worden
dankzij een gemeenschappelijke branchevertegenwoordiging het best gehoord”, aldus De Korte en
Conings.

VBKO themadag
over nieuwe regels
voor schepen
Op zaterdag 6 september 2008 organiseert de Vereniging van Waterbouwers (VBKO) een themabijeenkomst: ‘Effecten nieuwe regelgeving op bestaande
schepen’. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Die dag belicht de organisatie de eisen die aan bestaande binnenvaartschepen worden gesteld in de
nieuwe Binnenvaartwet, die later dit jaar wordt ingevoerd. Er is onder andere een presentatie door Leendert
Korvink van Inspectie Verkeer en Waterstaat. De nadruk ligt op de technische eisen en hoe eigenaren
daarmee in de praktijk kunnen omgaan. Ook krijgen
deelnemers nuttige tips. Een varende excursie maakt
deel uit van het programma.
Voor leden van de VBKO is de bijeenkomst gratis. Van
niet-leden vraagt de vereniging een bijdrage van 25
euro per persoon. De themabijeenkomst vindt plaats
in Rotterdam-Europoort.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 augustus bij
Saskia Oosterloo, per e-mail: s.oosterloo@vbko.nl en
telefonisch: (0182) 56 73 70.

Nette SCHIPPER gevraagd voor Kempenaar.
Goed salaris, mogelijkheden voor overname op termijn.
Waalboer Shipping & Trading BV
Tel: 0184-693919 - Fax: 0184-691115
Mob: 06-53655379
www.waalboertrading.nl
E-mail: info@waalboertrading.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gommers Internationaal Bevrachtings-en Scheepvaartkantoor B.V.
Kantoorgebouw “Westgate”
Scheepmakerij 142 • 3331 MA Zwijndrecht • Tel. 078 – 6199090
Wij zijn werkzaam in de internationale binnenvaart en zoeken op korte termijn een:

SCHEEPSBEVRACHTER (m/v)
die:
•
•
•
•
•

Laan der Verenigde Naties 105
3316 AK Dordrecht
Postbus 499 3300 AL Dordrecht
Tel: +31-78-6314455
Fax: +31-78-6314343
e-mail: omnia@omnia-maritime.nl
internet: www.omnia-maritime.nl
M

Affiniteit met de binnenvaart heeft;
De Duitse taal beheerst;
Zelfstandig kan werken;
Flexibel ingesteld is.
Bij voorkeur ook ervaring als scheepsbevrachter.

M
M
M
M
M
M

Bij eventuele interesse schriftelijk of telefonisch te reageren bij:
dhr. J. Gommers of dhr. A. Heijmen.

M
M

Bevrachtingen binnenvaart
Nieuwbouwprojekten
Scheepsfinancieringen
Duwvaart
Zee/kustvaart bevrachtingen
Agencies
Projektladingen
Op- en overslag
Expeditie

Wegens uitbreiding en groei van
ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Regie- Schepen
Voor alle vaargebieden.
Te koop:
105 x 11,40 x 3,25 POLEN-CASCO.
of compleet afgebouwd schip.
Levering 2009.
Mvs “Delos“ 86x11.20x3.05, bj. 1965, 1974t.
2x 644 Cat. (nov. 2003) woning 2003.
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Met garantie via internet vervoer naar
Midden-Oosten boeken
Alles kan via internet; dus waarom niet ook het boeken van
transport over zee? Youship.com
biedt die dienst aan en met succes. Onlangs lanceerde het enige
internet-containerkantoor een
directe service van Europa naar
de Verenigde Arabische Emiraten.
Bij Youship.com ligt de focus op
degene die op een vlotte manier
binnen een paar minuten zijn containers wil boeken, en daarnaast wil
profiteren van aantrekkelijke tarieven. Van Rotterdam of Zeebrugge
naar Jebel Ali, in veertien tot achttien dagen.

De website www.youship.com laat
live de all-inclusive-tarieven zien,
die alle kosten voor de verscheping
dekken. De klant kan meteen zijn
transportdocument uitprinten, dat
ook het bewijs van verscheping is.
Net als de internetprijsvechters in
de luchtvaart biedt Youship een lager tarief naarmate je eerder boekt.
Dit flexibele prijssysteem hangt samen met de marktbewegingen.
Youship.com biedt 100 procent
ruimtegarantie op deze drukbevaren route. Als Youship.com hieraan
niet kan voldoen, krijgt de klant
zijn geld terug en wordt de lading
gratis op het volgende schip geladen.

Youship.com biedt al services aan op 36 routes.

Youship.com biedt op dit moment
services aan op 36 routes en plant
op korte termijn verdere uitbrei-

ding van het netwerk. Vanuit Europa kan men al boeken naar verschillende havens in China, Japan,

India, Hong Kong, Turkije, Marokko en nu dus ook naar de Verenigde
Arabische Emiraten.

Voorlichtingsbureaus succesvol ondanks geldtekort
Het European Shortsea Network
(ESN) maakt in zijn jaarrapport
over 2007 duidelijk dat de activiteiten van de Shortsea Voorlichtingsbureaus zeer uiteenlopend zijn en
dat ze met veel succes berichten
over de shortsea-diensten.
Opnieuw bleek vorig jaar echter dat
veel bureaus een tekort aan inkomsten hebben of leven in grote onze-

kerheid omtrent die inkomsten.
Enkele aangesloten bureaus worden gesteund door regeringen,
scheepvaart- en transportgerelateerde industrieën en logistieke
dienstverleners.
De promotiebureaus waren in 2007
samen betrokken bij projecten als
de Europese Shortsea School en
Shortsea XML (www.shortseaxml.
org), die nog doorlopen tot de
herfst van 2008.
ESN is een informeel samenwer-

BUITENOM
met dank aan het Shortsea Shipping Voorlichtingsbureau

kingsplatform dat promotiebureaus voor shortsea vertegenwoordigt uit België, Kroatië, Cyprus,
Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Griekenland, Ierland,
Italië, Malta, Noorwegen, Polen,
Portugal, Spanje, Zweden, Nederland, Groot-Brittannië en sinds
vorig jaar ook Bulgarije en Litouwen.
Verwacht wordt dat dit jaar Roemenie en Turkije zich zullen aansluiten en wellicht nog een aantal andere landen. ESN zal meewerken
kan de promotie van een Europese
maritieme en intermodale transportruimte – zonder barrières –
voor een werkelijke en effectieve
duurzame mobiliteit in Europa.

Unifeeder vaart ook tussen
Amsterdam en Zweden
Unifeeder is in juni een nieuwe
dienst gestart tussen Amsterdam
en Zweden. Unifeeder is een gerenommeerde shortsea-operator,
die al meer dan dertig jaar diensten aanbiedt met 38 moderne
containerschepen in Noord-Europa, die meer dan 30.000 shortsea-verladingen per jaar afhandelen. Het schema van de nieuwe
dienst: Amsterdam (zaterdag),
Gothenborg (maandag), Helsing-

borg (dinsdag) en terug in Amsterdam (zaterdag).
Naast de nieuwe dienst biedt Unifeeder regelmatige afvaarten vanuit de Beneluxhavens Rotterdam
(naar St. Petersburg, Helsinki,
Kotka, Aarhus en Kopenhagen
vv), Antwerpen (naar Helsinki,
Kotka, Gothenburg, Helsingborg
en Kopenhagen vv) en Zeebrugge
(Helsinki, Kotka, Gothenburg en
Helsingborg).

Sleepboot kapseist tijdens afremmen
men waren”, aldus Verschoor.
De sleepboot zonk niet, maar bleef
schuin in het water drijven. Hij kon
het laatste stukje naar IHC Merwede worden gesleept. Daar lukte
het om de boot met de walkraan
van de werf rechtop te krijgen. Ver-

volgens heeft de brandweer het
water uit de Gepke III gepompt.
Dezelfde nacht is de boot naar Dolderman in Dordrecht gebracht,
waar nu de schade wordt opgenomen. Over de hoogte kon Verschoor
gisteren nog niets zeggen.

De Gepke III maakte bijna 90 graden slagzij. (foto’s Rijkswaterstaat)

De Gepke III is afgelopen zondagavond (27 juli) gekapseisd bij Hardinxveld. Dat gebeurde rond 18.15
uur, tijdens het afremmen van de
sleep, het nieuwe zeegaande ruim
140 meter lange duikondersteunings- en offshoreconstructievaartuig Seven Atlantic dat gebouwd is
voor Subsea 7. Dat schip, dat 18 juli

te water werd gelaten bij IHC Merwede, liep geen schade op.
Samen met twee andere slepers
bracht de Gepke III de Seven Atlantic vanuit Rotterdam terug naar de
werf. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De twee bemanningsleden konden zich tijdig
in veiligheid brengen.

Een van hen was Alexander Verschoor, eigenaar van de Gepke III
en van het Zwijndrechtse bedrijf
Sleepdienst Verschoor BV. Zijn collega aan boord was Fons Wilson.
Wat de oorzaak is geweest, was gisteren nog niet duidelijk. “Vermoedelijk is de motor stilgevallen toen
we de Seven Atlantic aan het afrem-

De boot kon door de walkraan van de Merwede weer rechtop worden gehesen.
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Patrouillevaartuig ‘gerecycled’
Schepen zijn bijna onverwoestbaar,
en dat geldt ook voor patrouillevaartuigen. Rijkswaterstaat nam
onlangs de RWS 21 in gebruik. Het
‘nieuwe vaartuig’ is de vroegere
P 27 van de Waterpolitie.
De RWS 21is namelijk een van de
vaartuigen die Rijkswaterstaat van
het Korps Landelijke Politiediensten heeft overgenomen. De boot
werd in 1998 gebouwd.
Met een lengte van 18,80 meter en
een breedte van 3,85 meter kan het
vaartuig een snelheid bereiken van
ongeveer 40 kilometer per uur. De
nieuwe aanwinst vervangt een van
de oudere patrouillevaartuigen van
Rijkswaterstaat in Dordrecht.
Hij wordt ingezet voor diverse kerntaken van Rijkswaterstaat op het
gebied van verkeersmanagement

(bijvoorbeeld verkeersbegeleiding),
integraal waterbeheer (onder andere handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren)
en bij de inspectie van vaarwegen
en kunstwerken.
Rijkswaterstaat verwacht voor ZuidHolland tegen het eind van dit jaar
een tweede vaartuig van het Korps
Landelijke politie Diensten over te
nemen. Halverwege 2009 komt sowieso een nieuw gebouwd 24-meter patrouillevaartuig in dienst. Dat
is er één van een serie van tien nagenoeg identieke snelle vaartuigen
die door het hele land een aantal
oudere patrouillevaartuigen zullen
vervangen.
O
De ‘nieuwe’ RWS 21 voer de afgelopen tien jaar rond als P 27. (foto Job van Eijk/Rijkwaterstaat)

Zwemmend rond het Noordereiland
Twaalf zwemmers deden afgelopen zondag (27 juli) mee aan de
eerste editie van het Rondje
Noordereiland. Initiatiefnemer
en zwemmer Erik van Loon wil
van deze 3 kilometer lange openwaterzwemwedstrijd rond het
Rotterdamse Noordereiland een
jaarlijks terugkerend evenement
maken.
Zijn belangrijkste doel is aandacht
te vragen voor wat Van Loon “het
grootste en meest succesvolle meer-

jarenmilieuproject van de Europese
Unie” noemt. “Dankzij de Europese Unie, burgers, politici, wetenschappers, ondernemers, journalisten, et cetera wonend en werkend
aan deze bijna 1000 kilometer lange rivier is de Maas de afgelopen
dertig jaar weer ongelofelijke
schoon geworden. Zo zwemmen er
sinds twee à drie jaar onder andere
weer zalmen stroomopwaarts de
(Nieuwe) Maas op.”
Inspiratie deed de duursporter op
tijdens de marathon van New York.

In die stad bestaat al jaren een
soortgelijke zwemwedstrijd,maar
dan met veel meer deelnemers: het
‘Rondje Manhattan’.
Het Rondje Noordereiland heeft in
Van Loons ogen alles in zich om in
de komende jaren uit te groeien tot
het grootste openwaterzwemevenement van Europa. “De omstandigheden zijn voortreffelijk: de rivier
is schoner dan ooit, het decor is
werkelijk prachtig, de 3 kilometer
is een populaire afstand en voor het
eerst in de geschiedenis maakt

openwaterzwemmen (de meest gezonde en beoefende sport ter wereld) deel uit van de Olympische
Spelen.”

Stroming
Ondanks aanvankelijke tegenwerpingen van onder andere de gemeente en de Havendienst (over
gevaar voor de zwemmers en hinder voor de scheepvaart) zette Van
Loon door – en uiteindelijk kreeg
hij alle medewerking. Maar wel met
beperkingen, zoals de ruimte op de

rivier die de zwemmers en hun begeleiders (boten en duikers – voor
het geval er toch iets mis zou gaan)
mochten benutten, waardoor ze
gegroepeerd moesten zwemmen.
De start was zondagochtend vanaf
de pijler van de Erasmusbrug. Een
uur later dan gepland, met het oog
op het gunstigste tij – al viel de stroming na ronding van het Noordereiland de meeste zwemmers toch
nog tegen. Alle zwemmers bereikten de finish. Volgend jaar hoopt
Van Loon op 250 deelnemers.

Gewond door meertouw
Twee mannen uit Werkendam (van
25 en 47 jaar) zijn afgelopen zaterdagmiddag gewond geraakt tijdens
laadwerkzaamheden in de Rotter-

damse Amazonehaven. Het tweetal
stond in de buurt van twee bolders
op het achterschip van een binnenschip toen het meertouw op onver-

klaarbare wijze van één van de bolders los schoot en hen raakte.
Hierdoor liep de 47-jarige schipper
verwondingen op aan zijn borst en

schouder en een hersenschudding.
De 25-jarige matroos raakte gewond aan zijn kin en nek.
Personeel van de traumahelikopter

stabiliseerde de slachtoffers en
bracht hen naar het Erasmus Medisch Centrum.

DHVG bouwt distributiecentrum in Amsterdam
In het Amsterdamse havengebied is David Hart Vast-

- overdekte nieuwbouw
- reparatie- en afbouwkades
- 2 schroevendokken
- machinale bewerking

Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier
cruiseschepen en veerponten
Havenstraat 7 NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postbus 528
NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T : + 31 184 676140
F : + 31 184 676160
E : info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl

goed (DHVG) gestart met de bouw van een distributiecentrum op het Atlaspark aan de zuidkant van de
Afrikahaven. Dit Distributiecentrum Afrikahaven krijgt
zes warehouses met een totale oppervlakte van 105.000
m2. Vanaf 5.200 m2 is dit centrum voor deelverhuur
beschikbaar.
DHVG, dat dit centrum op eigen risico ontwikkelt, beschikt in de Rotterdamse haven al over een gelijksoortig distributiecentrum van dezelfde omvang. Aangezien
alle ruimte daar inmiddels verhuurd of verkocht is, heeft
DHVG er alle vertrouwen in dat dit in Amsterdam ook
gaat lukken.
David Hart, directeur van DHVG, is van mening dat de
Amsterdamse haven door de komst van containerrederijen en de goede geografische ligging een enorme
potentie heeft. Vooral door de groeicijfers van de Ceres
Terminal en de krappe terminalcapaciteit in NoordwestEuropa zal de vraag naar hoogwaardige opslagfaciliteiten toenemen, verwacht hij.
Door de aanleg van de nieuwe Westrandweg – die medio 2012 gereed moet zijn – wordt de reistijd vanaf het
Atlaspark naar Schiphol teruggebracht naar tien minuten.
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Antwerpse haven moet zelf mogelijk deel van kosten tweede sluis betalen

Kallosluis heeft nieuwe commandopost
Op de Kallosluis in de haven van
Antwerpen is een nieuwe commandopost in gebruik genomen.
Sluiswachters, brugwachters en
verkeersleiders werken er nu samen op de vijfde verdieping van
het sluisgebouw. Van daaruit
hebben ze goed zicht op het
scheepvaartverkeer in en rondom de sluis.
De inrichting van de nieuwe commandopost maakt deel uit van de
technische vernieuwing van de Kallosluis in de afgelopen maanden.
De Vlaamse overheid investeerde
zeven miljoen euro in deze werkzaamheden. De onderwaterrails
van de sluisdeuren zijn vernieuwd
en ook de sluisdeuren zelf zijn onder handen genomen.
Als kroon op het werk hebben sluiswachters en verkeersbegeleiders nu
hun nieuwe gezamenlijke besturingskamer betrokken. Dat gebeurde binnen een paar uur tijd, want
de sluis draait 24 uur per dag.
De nieuwe werkpost is uitgerust
met de modernste apparatuur, zo-

dat het sluispersoneel snel kan reageren bij problemen. Meerdere
camera’s in en rond de sluis zorgen
ervoor dat het bedieningspersoneel
de scheepvaart altijd haarfijn in
beeld heeft.

Tweede sluis
De Kallosluis, die de toegang vormt
tot de Waaslandhaven, versaste vorig jaar bijna 6.000 zeeschepen en
meer dan 17.000 binnenschepen.
De sluis draait daarmee op maximumcapaciteit.
Bij de officiële opening van de
nieuwe commandopost pleitte de
Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx voor de snelle realisatie van
een tweede sluis. Met een totale
tonnage van 33 miljoen ton was de
Waaslandhaven vorig jaar goed
voor zowat een vijfde van de Antwerpse overslag. De verwachting is
dat dit aandeel nog verder zal groeien.
De Vlaamse overheid heeft eerder
aangegeven dat er tegen 2012 een
nieuwe sluis bijkomt, maar een definitief besluit is nog niet genomen.

Minister-president Peeters (midden) bezocht de nieuwe commandopost.

Het project zou 625 miljoen euro
kosten. Er is een Milieueffectenrapportage (MER) opgemaakt voor de
nieuwe sluis, maar die is gekoppeld
aan het plan-MER voor bijkomende
havengebied op Linkeroever. Deze

plan-MER zal pas in het najaar rond
zijn.
De Vlaamse minister-president Kris
Peeters onderhandelt momenteel
met het Antwerpse havenbestuur
over de kosten van de sluis. Het is

immers de vraag of Vlaaanderen
het project in haar eentje kan financieren.
Mogelijk zal de haven een deel van
de kosten zelf moeten betalen, aldus Peeters.

Cenflumarin vraagt binnenvaart om meer betrokkenheid

“Goed opgeleide jongeren zijn onze toekomst”
Over het algemeen kosten binnenvaartopleidingen veel geld.
Willy Huysmans, docent op Cenflumarin, zou soms willen dat de
sector wat meer betrokkenheid
toonde bij het beroepsonderwijs. “Een aantal binnenschippers biedt stageplekken voor
onze leerlingen, wat wij bijzonder waarderen. Maar wie kwaliteit wil bieden, heeft ook goed
opleidingsmateriaal nodig. Wij
zouden graag een tanker aanschaffen voor de praktijklessen,
maar dat is financieel geen haalbare kaart. Wellicht kan het bedrijfsleven ons hierbij helpen?”
Huysmans doet zijn verhaal nadat
hij net is teruggekeerd uit Straatsburg, waar vertegenwoordigers van
de Europese binnenvaartscholen
vorige maand een intentieverklaring ondertekenden voor de harmonisatie van het binnenvaartonderwijs.
“Een goed initiatief,” geeft hij aan.
“Qua opleidingen kennen we binnen West-Europa nog te veel verscheidenheid. Alleen al in België,
Nederland en Duitsland werken we
gedeeltelijk met andere systemen.
Een leerling die hier aan zijn studie
begint, zou in feite probleemloos
moeten kunnen verder studeren in
het buitenland. We willen er als
scholen ook zeker van zijn dat we
dezelfde kwaliteit afleveren. Daarom is er behoefte aan een duidelijke lijn in het opleidingslandschap.”
In Straatsburg adviseerde Huysmans directeur Hans-Günter Portmann van het Schifferberufskolleg in

Duisburg eens bij de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV)
aan te kloppen. Die heeft enkele
jaren geleden beroepsprofielen
ontwikkeld, onder andere voor matrozen. Volgens Huysmans zouden
deze profielen ook in Duitsland
van nut zijn. Daar moet men immers nog in discussie over de normen waaraan een matrozenopleiding moet voldoen.
“Men is een beetje bang dat de sociale partners hun stempel te sterk
zullen opleggen”, aldus Huysmans.
“Te veel inmenging van sociale
partners in het onderwijs is nooit
goed. Wij hebben dat in Vlaanderen in de visserij meegemaakt. Jarenlang mocht er niet aan de opleidingen getornd worden, tot de
sector in zwaar weer terechtkwam.
Toen waren veranderingen plots
wél mogelijk.”
“Sociale partners mogen, en moeten zelfs, meepraten over de eisen
waaraan opleidingen moeten voldoen. Maar met de opleiding zélf
hebben ze niets te maken. Als je dat
toelaat, krijg je van alle kanten bemoeienis met het onderwijs.”

Eenheidstaal
Behalve over eenheid in het opleidingslandschap, discussieerden de
scholen in Straatsburg ook over de
invoering van een eenheidstaal in
de Europese binnenvaart. Huysmans is daar voorstander van: “Momenteel spreken we op de Rijn en
haar zijrivieren de taal van het land
waarin we ons bevinden. Als dat
niet lukt, schakelen we over op
Duits. Door de instroom van OostEuropese bemanningsleden komt

het steeds vaker tot communicatieproblemen. Vooral op het MainDonau-kanaal en de Donau gebeuren daardoor regelmatig
ongevallen.”
“Maar ook op de Belgische en Nederlandse rivieren kom je steeds
vaker bemanningsleden tegen die
het Nederlands niet meer machtig
zijn. Naar analogie met de zeevaart
willen we daarom Engels als standaardtaal invoeren. Er is al een vocabulaire voor de zeevaart ontwikkeld, die we als binnenvaart in
feite alleen nog hoeven aan te passen. Het halve werk is dus al gedaan.”
“Het zal misschien een halve generatie duren voor Engels ook in de
praktijk de standaardtaal is in de
binnenvaart, maar ik denk dat het
wel nodig is. Overigens verwacht ik
wel dat je in de toekomst op de
Kempense kanalen gewoon Nederlands kunt blijven spreken onder
elkaar.”

Leercontract zinvol?
Terwijl op Europees vlak druk over
harmonisatie in de onderwijssector
gepraat wordt, lijkt zich in Vlaanderen een omgekeerde beweging te
voltrekken. Cenflumarin, aanbieder van klassiek binnenvaartonderwijs, krijgt er concurrentie bij. En
wel van het Vlaams Agentschap
voor Ondernemersvorming – Syntra in Sint Niklaas.
“Volgens de laatste berichten gaat
Syntra vanaf september een scheepvaartopleiding voor jongeren vanaf
15 jaar aanbieden. Op basis van
een leercontract gaan de leerlingen
deels naar school en werken ze

deels aan boord. Wij hebben nu
twee leerlingen die vanaf september willen overstappen naar Syntra.
Bij ons zijn ze gezakt en zouden ze
hun jaar moeten overdoen.”
“Er valt iets voor te zeggen dat het
scheepvaartonderwijs erop vooruit
gaat door meer praktijk aan te bieden. En voor jongeren die niet
graag leren, is het leercontract wellicht een oplossing. Anderzijds
maak ik me zorgen over de toekomst van deze jongeren. Zij hebben straks geen diploma secundair
onderwijs op zak. Mochten ze later
alsnog aan de wal willen werken,
dan hebben ze weinig in handen.”

Hulp uit de sector
Bij Cenflumarin zijn inmiddels de
inschrijvingen voor het nieuwe
schooljaar van start gegaan. De laatste jaren zag de school het leerlingenaantal stijgen. Huysmans: “We
verwachten ook de komende jaren
verdere groei, maar die zal niet
meer zo spectaculair zijn. Er zijn
enorm veel arbeidskrachten nodig
in de scheepvaart, maar anderzijds
is goed binnenvaartonderwijs duur.
Als je het goed wil doen, heb je voldoende steun van overheidswege
én vanuit de sector nodig.”

“Een aantal schippers biedt ons
heel regelmatig stageplekken voor
de leerlingen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Maar we zouden
ook graag een tanker aanschaffen
voor de praktijklessen. De kosten
daarvoor kunnen we echter niet in
ons eentje dragen. Alleen de verzekering, brandstof, onderhoud en
reparatie kosten al handenvol geld.
Anderzijds zullen de enkelwandige
tankers op termijn de markt verlaten. Zou het voor een rederij niet
mogelijk zijn om zo’n tanker tegen
een vaartarief ter beschikking te
stellen aan de school?”
“Soms kijk je jaloers naar Nederland, waar twee binnenvaartscholen vorig jaar een nieuw koppelverband in de vaart hebben genomen.
Dat werd mede mogelijk door ondersteuning vanuit de privé-sector.
Rederijen kunnen dergelijke investeringen natuurlijk afschrijven.
Maar het toont ook aan dat de
branche de noodzaak inziet van
goed onderwijs. Ik zie ook bij ons
voldoende kapitaalkrachtige
scheepvaartbedrijven en zelfs particulieren. Het zou mooi zijn als zij
hun steentje bijdragen. Laten we
samen in het onderwijs investeren.
Goed opgeleide jongeren zijn onze
toekomst.”

SCHEEPSWERF
HOOGERWAARD
WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM
010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.
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Aan en verkoop van:
• Baggerschepen
• Kraanschepen
• Pontons
• Sleepboten
• Loods / crewtenders
• Ankers / kettingen

Gevraagd:

Schipper

In het bezit van:
ADNR basis of Chemie, Radarpatent
Rijnpatent of Groot Vaarbewijs
Ervaring als schipper.
Voor ARA verkeer
Wij bieden u:
Vrijstellingsregeling 2w/1w

2 x SCHOTTELS: Aquamaster ALT 250/3750 thruster met boven en
ondertandwielkast, lengte tussenstuk 2,5M. Met Caterpillar 3406 TA 218 kW / 300 pk.
Schroef diam 1M. Compleet geleverd met besturingsunits en electronica.
DUBBELSCHROEFS DUWBOOT: afm: 10.8M x 5.08M x 1.26M 2x Iveco
110 Kw / 150 pk. Gen: 30Kva Iveco, beide nieuw. Stuurhut hydr. hefbaar tot 4.9M.
80 tons HITACHI RUPSKRAAN: type:KH 300-2, 80 tons. Bj: 1982. giek lengte: 41M.
Motor Isuzu 8MA1. Contragewicht: 20T in 3 delen. In 2008 overhaald.
SLEEPVLET: bj: 1966, afm: 8.8M x 2.95M x 1.33M, 1 x Scania D8 89 kw / 120 pk
2650 draaiuren, bunkercap: 400 ltr.

Sollicitaties: P. Dumetier
00 32 (0) 475 49 81 77

PONTON 45 X 10: afm: 45M x 10M x 2,76M.
COASTAL SHUTTLE CREWTENDER: bj: 1979, afm: 15.4M x 4.2M x 1.5M,
2 x Caterpillar diesel engine 536 kw / 730 pk, koppeling: Reintjes BGA-200,
generatorset 10.7 kva.
Voor meer info bel of bezoek onze website!
Marine Trading & Brokerage BV
Kotterstraat 2
3133 KW Vlaardingen
Tel. 010-2322056
Fax. 010-2322046
Email: info@marinetrading.nl
Internet: www.marinetrading.nl

Watertransport van de Graaf & Meeusen
is wegens uitbreiding van de vloot met
een motorschip van 3.500 ton
op zoek naar een:

gemotiveerd (echt)paar
om dit schip gezamenlijk te
exploiteren waarbij wij openstaan
voor overname op termijn.
Financiële middelen zijn hierbij
niet noodzakelijk.

Nieuw ! Nieuw ! . . .

Scheepsuitrusting in Wenen...
SVZ Wien - Wittig GmbH
Tel.: 0043(0)1 9971077

Een uitstekende kans voor een net en
gemotiveerd paar om voor “zichzelf”
te starten. Volledige ondersteuning
zowel financieel als technisch vanuit
onze organisatie.

Tel.: 0049 (0)2 03/93 27 30
Fax: 0049 (0)2 03/93 27 3-66

internet: http://www.wi-du.de
E-Mail: info@wi-du.de

SOMTRANS NV
Albertkanaalbaan 9 B-2110 Wijnegem
Tel: 0032(0) 3-355.16.88 Fax: 0032(0) 3-355.16.99
Email: info@somtrans.be

Vraagprijs € 249.500,-- k.k.

Contante betaling
E-mail: treffers@hetnet.nl
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem

Wanneer u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact
opnemen met de volgende persoon: Wim Driessen
M: +31(0)6 - 30 17 94 75 E: wimdriessen@rensenbv.nl
Rensen-Driessen Scheepsmakelaardij B.V.
Wij bemiddelen tussen de aan- en verkoop van bestaande
schepen op grond van uw verlangens. Als u bij het zoeken naar
een passende exploitatie en financiering hulp nodig heeft, zijn wij
uw partner bij uitstek.

Koppelverbanden

Service heeft een nummer:

023 - 5325211
06 - 53187317

Tankers
125 x 11.45 x 5.23 m
110 x 13.50 x 5.32 m
110 x 11.45 x 4.65 m
110 x 11.45 x 5.40/5.80 m
Bunkertankers
135 x 15.00 x 5.39 m.
135 x 13.50 x 5.39 m.
Complete droge ladingschepen
135 x 14.20 m, afbouw Dolderman
135 x 14.20 m, afbouw Trico
135 x 11.45 m, afbouw Dolderman
86 x 10.00 m, leverbaar eind 2009

135 x 14.20 x 3.80 bj. 2007.
Dortsman 135 x 14.20 x 3.18m, Roemenië bj. 2002,
2 x Cat. 1380 pk, 3996 ton, 421 Teu, 1080 pk Cat boegschr.

WITTIG GmbH

voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten

Aanbod
Vrachtschepen
135 x 17.20 x 5.50 m
135 x 14.20 x 4.80 m
135 x 11.45 x 4.25 m
110 x 11.45 x 3.65 m
Koppelverbanden
190/172 x 11.45 m

Containerschepen

ZWIJNDRECHT

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

Rensen Shipbuilding B.V.
Op basis van uw wensen ontwerpen en bouwen wij casco’s
volgens de meest moderne standaard. Wanneer uw interesse
naar een compleet afgebouwd schip uitgaat, bent u bij ons ook
aan het juiste adres.

Motorvrachtschip Oostenwind
Afmeting: 110 x 11.45 m
Bouwjaar: 2008

Laan van Walburg 8
Tel. 078 - 620 57 77
www.waltmann.com

Parijseplein 20

Rensen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Scheepsmakelaardij B.V. zijn gespecialiseerd in de binnen- en
zeevaart. Door middel van een juiste combinatie van
visie, vakmanschap en innovatie zijn wij in staat om uw
verwachtingen te overtreffen.

Aanbod

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Dhr. S.A. Meeusen
Telefoon: 0180-487130
E-mail: meeusen@gmwatertransport.nl

Deze ruime gezinswoning (bj. 1972) heeft een bruto inhoud van maar liefst ca. 400 m3 en beschikt
over 5 slaapkmrs. Door de grote breedte van de won. is de indeling praktisch en heeft men een opvallend brede woonkmr en achtertuin en ruime woonkkn aan de voorz. van de woning. De ligging
in de wijk Walburg is gunstig te noemen gezien de goede voorzieningen in de omgeving. Mogelijkheid een garagebox aan te kopen (nabij de woning) tegen een koopsom van € 26.000,- k.k.

Welkom aan boord
bij Rensen

WIJ VRAGEN:
• Assistent walkapitein
Nautische en technische kennis
Praktisch en theoretisch
Leeftijd 25-35 jaar

• Kapitein

Rheinpatent min. Mannheim-Radar
ADNR / C – Zertifikat Pluspunkt

• Steuermänner mit Patent

WIR BIETEN:
- Arbeitssicherheit
- Pünktliche Zahlung von Ihrem Lohn
- 100% Soziale Versicherung
- Moderne und viele doppelhülle Schiffe
- Zahlung von Ihre Kursüssen für Zertifikaten und Patenten
- Möglichkeiten um Patentinhaber und nachher Schiffsführer zu werden.

Johanna 172 x 11.45 x 3.54 m, Orsova 2006, 2 x Cat 1521pk.,
2844/ 2426 ton, 176/156 ton, 3 x Verhaar 535 pk., kanaalgangbaar.
Philos 186 x 11.45 x 3.40/3.50 m, Oekraïne 2000, 2 x Cat. 1521 pk.
rev. in 2006, 2915/2376 ton, 208 Teu, Verhaar 608 pk.

Vrachtschepen
Descanso 135 x 11.45 x 3.60 m, China 2007, 2 x Cat 1065 pk., 3950 ton,
4700 m³, 364 Teu, 2 x 530 pk. Cummins, Blommaert luiken, 2 x pudpalen.
Vigilia 135 x 11.45 x 3.61 m, Begej 2003, 2 x Cat 1380 pk., 3935 ton,
268 Teu, 2 x Verhaar boegschr., luxe afgebouwd schip.
Formentera 135 x 11.45 x 3.78 m, Roemenië 2000, 2 x Cat 1014 pk.,
272 Teu, 570 pk. Veth en 560 pk. Cat., 3 woningen.
Aliana 110 x 11.45 x 3.55 m, China 2004, Cat. 1521 pk., 3163 ton,
3400 m³, 208 Teu, 550 pk. Cummins boegschr., Blommaert luiken.
Venezia 110 x 11.45 x 3.10 m, China 2004, Cat. 1700 pk., 2600 ton,
3550 m³, 208 Teu, V. Tiem boegschr., Blommaert luiken.
Impuls 110 x 10.55 x 3.50 m, Maasdok 2002, Cat. 1700pk., 2754 ton,
3600 m³, 156 Teu, Veth 550 pk. Scania, Blommaert luiken.
Prelude 110 x 11.45 x 3.69 m, Roemenië 2001, Cat. 1521 pk., 2850 ton,
3450 m³, 208 Teu, Cat. 542 pk., Blommaert luiken.
Kasbah 110 x 10.50 x 3.20 m, Plock 1990, ABC 1500 pk. rev. 2006, 2508 ton,
3400 m³, 117 Teu, 350 pk. Veth, Alu luiken.
Dependent 110 x 10.50 x 3.17 m, De Kaap 1989, Cat. 1521 pk. bj. 2004,
2540 ton, 3400 m³, 117 Teu, Veth 320 pk., Friesche kap, woning bj. 2005.
Wartburg 110 x 9.50 x 3.17 m, Merwede 1987, 2307 ton, 3200 m³, 118 Teu,
Mitshubishi 1700 pk., GM 390 pk., Friesche kap, stalen vloer 1998.
Lean 100 x 9.55 x 2.87 m, bj. 1961, 2 x Cat 730 pk. bj. 2007, 1825 ton,
2500 m³, 108 Teu, Verhaar 400 pk. Cat., woning van 2001.
Hermina 80 x 9 x 2.80 m, bj. 1971, Cat. 1014 pk., 1344 ton, 1450 m³, 275 pk.
Daf, stalen vloer bj. 2004.
Tramontane 60 x 6.60 x 2.67 m, bj. 1961, 700 ton, Cat. 380 pk

Tankers
Imperial 125 x 11.45 x 4.05 m, Severnav 2004, 2 x MTU 1200 pk., 4045 ton,
4258 m³, 2 x Omega 265 pk., spiralen, luxe afgebouwd schip.
Thysstadt 110 x 11.45 x 3.39 m, Orsova 2000, ABC 2200 pk.,
2614 ton, 3357 m³, boegschr. 750 pk.
Treasury 110 x 9.50 x 3.20 m, Mitsubishi 1278 pk., 2215 ton,
2780 m³, boegschr. 245 pk.

Bunkertanker
110 x 11.45 m

Wanneer u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact
opnemen met de volgende persoon: Twan de Goeij
M: +31(0)6 - 22 70 17 00 E: twandegoeij@rensenbv.nl

www.rensenbv.nl
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 F: +31(0)78 - 612 06 53
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Unisol en Inox racen met klanten op circuit in Zolder

Feest van rubber op asfalt
Zo’n vijftien gepassioneerde motorracers met binnenvaartbloed
hebben op 9 juli genoten van een
geweldige racedag op het circuit
van Zolder. Het motorevenement
was een idee van Unisol en Inox.
De directeuren van deze bedrijven, respectievelijk Walter Luyten en Milan Fredriksz, kennen
elkaar al jaren. Op de werkvloer
vliegen ze elkaar nog wel eens in
de haren, maar zitten ze eenmaal
op hun motor, dan is er geen
vuiltje meer aan de lucht.
Unisol en Inox zijn sinds een jaar
of twaalf actief in de binnenvaart.
Unisol verzorgt isolatie aan boord
– van de leidingen tot de woning
– en Inox behandelt roestvaststaal.
De twee bedrijven kwamen voor de
eerste keer met elkaar in contact op
Scheepswerf Damen, waar twaalf
jaar geleden chemicaliëntankers
gebouwd werden voor het toenmalige Van Ommeren Binnenvaart.
Uit die tijd dateert ook hun merkwaardige relatie.

Oude Hollandse Nieuwe

Voor het racen kregen alle deelnemers instructies.

“Unisol had de opdracht het leidingsysteem van de tankers te isoleren, terwijl Inox de ladingtanks
en het leidingsysteem inwendig zou
beitsen en passiveren”, beschrijven
Walter en Milan hun klus van twaalf
jaar geleden. “Dat moest ‘toevallig’
binnen dezelfde periode gebeuren.
Op zich geen probleem, tot bleek
dat het glimmende aluminium van

moest slangen op en rond de leidingen leggen om bij de tanks te
komen, die dan weer in de weg lagen van de mensen van Unisol.”
Er volgden ‘vette claims’ over en
weer over kapotte isolatie en vertraging tijdens de werkzaamheden.
“In die tijd werkten we nog allebei
mee op de werf. Op een bepaald

Tegenwoordig gaat het er wat beschaafder aan toe. Beide bedrijven
zijn inmiddels uitgegroeid van starters tot marktleiders en Walter en
Milan zitten in een comfortabele
directiefauteuil. Wat niet wil zeggen
dat de coördinatieproblemen op
het werk voltooid verleden tijd zijn.
“Voor opdrachtgevers lijkt het zeer
moeilijk om twee bedrijven in verschillende periodes te laten werken.
We blijven elkaar dus in de weg zitten en spuien ook nog steeds onze
gal. Al doen we dat tegenwoordig
per e-mail.”

Gek op racen

Klaar voor de start. (foto’s De Binnenvaartkrant)

Unisol niet bestand was tegen de
zware chemicaliënslangen en het
zuur waarmee Inox werkte. Inox

moment stonden we elkaar gewoon
uit te maken voor ongekoelde vijf
dagen oude Hollandse Nieuwe.”

www.vlootschouw.nl
Je kan iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf
1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vind je
een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip,
leveranciers die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en
interessante links naar deze leveranciers.
Kijk snel en laat je meeslepen door deze schepen.

nu 914 schepen!

Nieuw toegevoegd:

• Alaska • Amacello • Amadante • Bryan
• Eiltank 6 • Julia • Manouk ll • Saffier
• Sylvana • WR 189 Grietje

Ontaardt hun zakelijke samenwerking dus nog wel eens in scheldpartijen, er is ook een plek waar Walter
en Milan elkaar uitstekend weten
te vinden. Ze hebben namelijk allebei een passie voor motorracen.
Als instructeurs van de Motor Sportschool Holland begeleiden ze in
hun vrije tijd aankomende racetalenten en motorliefhebbers die
graag een dagje circuit willen rijden. Thuisbasis van de Motor
Sportschool Holland is het circuit
van Zolder in België.
“De problemen die we soms op het
werk hebben, kunnen we na een
rondje racen goed relativeren”, aldus Walter en Milan, die al een
tijdje plannen hadden om ook hun
klantenkring bij dit geweldige gevoel te betrekken.
Toch duurde het een poosje voor ze
het ook daadwerkelijk aandurfden.
“De laatste jaren zijn er nogal wat
motorongelukken gebeurd”, zegt
Milan, die daar ook zelf ervaring
mee heeft. “Ik heb een keer op de
intensive care gelegen en vorig jaar
is mijn beste vriend dodelijk verongelukt. Ook Jan Breijer van Breko
is omgekomen bij een motorongeval. Het leed dreunt nog steeds
na.”
“Toch blijft het racen een passie.

Het gevoel dat je overhoudt van
zo’n race is onbeschrijfelijk. Zodra
ik mijn helm opzet, vergeet ik alle
zorgen. Wel neem ik me elke keer
voor geen absurde risico’s te nemen.”
Walter: “Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Milan en ik zijn allebei verantwoordelijk voor een
zaak en hebben ook een gezin. Bedrijf en familie komen op de eerste
plaats. We proberen dan ook altijd
ongeschonden uit de strijd te komen. Maar men heeft nu eenmaal
af en toe de behoefte om op het
circuit zijn grenzen te verleggen.
Een gezonde balans tussen werk en
passie is bovendien belangrijk om
positief te blijven. We zijn nu eenmaal allebei gek op racen.”

vlekken op de weg meteen door aan
de controlekamer.”
Walter: “De ambulances hebben we
gelukkig niet nodig gehad. Behoudens een klein schadegeval is alles
vlekkeloos verlopen. Ondanks de
regen was het een geslaagde dag.
We hebben na afloop veel enthousiaste mailtjes ontvangen en vonden het ook zelf bijzonder leuk.
Volgend jaar gaan we het weer

Geslaagd evenement
In de binnenvaart zijn nog veel
meer mensen gek op racen, zo
bleek op 9 juli in Zolder. Vijftien
motorfanaten kwamen af op de
uitnodiging van Unisol en Inox om
een dagje lekker mee te racen en
meer dan dertig mensen waren van
de partij om dit spektakel te bekijken. Deelnemers moesten hun eigen outfit meebrengen en een motorfiets in prima staat.
Voor de lunch, de hapjes en drankjes in de pitbox en een geweldige
borrel achteraf zorgden de organiserende bedrijven. In samenwerking met de instructeurs van de
Motor Sportschool Holland werd
ook een training aangeboden. Milan: “Voor mensen die nog nooit
op een circuit gereden hadden, boden we een rijvaardigheidstraining
aan op een hoog snelheidsniveau.
Wie wel circuitervaring had, kreeg
de kans om vrij te rijden. Natuurlijk
heeft veiligheid op een professioneel circuit de hoogste prioriteit. Er
staan altijd twee ambulances klaar
voor als er iets gebeurt. En baanposten geven ongelukken of olie-

Organisatoren en gastheren Walter
Luyten en Milan Fredriksz (rechts).

doen!”
Pechvogel van de dag was Milan,
die drie weken geleden van zijn
motor afklapte en het feest dus als
toeschouwer moest beleven. Maar
binnen drie maanden staat hij er
weer, verzekert de directeur van
Inox. Want wat de toekomst betreft
willen zowel Milan als Walter gewoon zo hard mogelijk blijven racen.
Ook op zakelijk vlak. “Ik hoop dat
Inox heel veel werk in Azië mag
gaan uitvoeren”, zegt Milan. “En ik
hoop in isolatiemateriaal te kunnen investeren dat bestand is tegen
chemicaliënslangen”, voegt Walter
daaraan toe.
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Gevraagd:
voor mts Novum (type C, 1500 ton)

Kapitein
i.b.v. de benodigde papieren hoofdzakelijk
kanaalvaart 14/14 reizen en eten vrij
Salaris in overleg.
Voor informatie bel: J. Haveman
+31(0)6 20595375

Gevraagd KAPITEIN
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Weidz Transport BV
AGNES BARTOUTSLAAN 35
3342 GE HENDRIK IDO AMBACHT
TEL: 078-6840112

E-MAIL: WEIDZ@WEIDZ.NL

Na de twee eerste succesvolle jaren hebben wij
ons team versterkt.
Met ons uitgebreide ladingpakket zijn wij op
zoek naar diverse schepen in verschillende maten.
Onze voorkeur gaat uit naar een langdurige
samenwerking

Voor al uw
sloopwerkzaamheden
SCHEEPSSLOPERIJ NEDERLAND B.V.
Havenweg 1. Postbus 5234
3295 ZJ !s-Gravendeel
Telefoon: 078-6736055
Autotel. 06-53199616

DRECHTTANKCLEANING

Wel de lusten, niet de lasten!

Scheepscleaning en
afvalstoffeniname

U bent schipper in hart en nieren. En u wilt:
• De zekerheid van regelmatige opdrachten
• Vracht varen onder goede condities.

:SSVEPPIW[EXREEVHMIWIPVYMOX

• Werken voor een vertrouwde opdrachtgever.
KEEXYKI[SSRREEV8IYW:PSX:SSV[IVIPH[MNHIVITEVEXMI

• Behoud van uw zelfstandigheid.

VIZMWMIMRFSY[IRZIVOSSTZERHMIWIPQSXSVIRPMIVQSXSVIR
OVEERQSXSVIRKIRIVEXSVWIXWTSQTWIXWIXG

Bel Willem Pols of Cok de Graaf

;MNPIZIVIRIRMRWXEPPIVIRGSQTPIXIWGLIITWMRWXEPPEXMIW

010 413 80 13
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Voor en door schippers
Maaskade 105b - 3071 NH Rotterdam - telefoon 010 413 80 13

8IZIRWGSQTPIXIIPIOXVMWGLIEJFSY[ZERGEWGS«W
3R^IIMKIRWIVZMGIHMIRWXMWYYVTIVHEKTEVEEX
3SOLIXEHVIWZSSVEPPIZIVWTERIRHI[IVO^EEQLIHIRQIX
'2'KIWXYYVHIQEGLMRIW ^SEPWSELIXHVEEMIRJVI^IRIR

KLIMAATWERK

Ontwikkeling,
Ontwerp, Productie

Heinen & Hopman Engineering, het
adres voor een zorgeloos binnenklimaat. Wat bij Heinen & Hopman
op de tekentafel begint, eindigt met
gegarandeerd maximaal comfort
aan boord van uw schip. Van ventilatie tot air conditioning. Naast
standaard oplossingen kunnen wij u
ook maatwerk bieden voor schepen
en jachten van 10 tot 100+ meter

HEINEN & HOPMAN
ROTTERDAM B .V.

Distributie, installatie,
inbedrijfstelling

SAIL
DON’T UT US
O
WITH

Tel,: (+31)180 411633 Fax: (+31)180 413631 E.: info@heinenhopman.nl
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Watertransport van de Graaf en
Meeusen B.V. zoekt voor een
van haar duwboten:

Kapitein (ma - vrij)
Kapitein (week / week)
Afloskapiteins
Stuurman (week / week)
Matrozen (week / week)
Belcantodreef 59
2926 PB Krimpen a.d. IJssel

Telefoon : 0180 511847
Mobiel : 06 53290472

E.mail: deltashipprojects@solcon.nl

Vrijblijvend te koop aangeboden
Nieuwbouwtankers Combidelta type C
Afmetingen ; 85.95 x 9.60 x 4.70/3.10
Tankinhoud 1.900 m3
Afmetingen; 99.95 x 9.60 x 4.67/3.10
Tankinhoud 2.270 m3
Compleet afgebouwd of als casco
Levering 2009

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Dhr. S.A. Meeusen
Telefoon: 0180-487130
E-mail: meeusen@gmwatertransport.nl

Drechttankcleaning staat voor:
- dé landelijke specialist in scheepscleaning
- voor tankschepen, droge lading, passagierschepen, etc
- afvoer van afvalstoffen
- bilge inzameling volgens de SAB-voorwaarden in
de Drechtsteden
- noodstroomvoorzieningen tot 80KVA
- bijstand leveren in crisisMilieuboten:
situatie of calamiteiten
Olieservice
- 06 20 40 52 92
- cleanen van brandschade
Olieservice I - 06 20 40 52 97
- hogedruk units
Olieservice II - 06 20 40 52 89
Olieservice III - 06 51 18 25 16
- hydraulische kranen

Een schone zaak!
DRECHTTANKCLEANING BV
Postbus 3120, 3301 DC Dordrecht
Tel (kantoor) 078 612 09 76
Fax
078 651 14 78
E-mail
info@dtcdordt.nl
Website
www.dtcdordt.nl
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Nijmegen lijkt belangen binnenvaart uit
het oog te verliezen
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

De kwaliteit van ligplaatsen in de
Karelstad komt steeds verder onder druk te staan. In Nijmegen is
een aanzienlijke vermindering
van het aantal ligplekken ophanden. Niet alleen door het plannen van een kleinere Waalhaven,
maar ook doordat de passagiersvaart prioriteit zal krijgen aan de
Waalkade. Dat heeft de gemeente Nijmegen al besloten.
Daarnaast zijn er – zoals in De Binnenvaartkrant van 1 juli al te lezen
was – plannen om volgend jaar aan
diezelfde Waalkade een tot studentenhuisvesting verbouwd passagiersschip van 122 meter af te meren. Het ligplaatsenprobleem zal
alleen maar groter worden.
De gemeente heeft daarbovenop al
toegestaan dat er jaarlijks meer
cruiseschepen aan de kade mogen
aanmeren. Cijfers wijzen uit dat het
aantal van 450 passagiersschepen
dat in 2002 aanlegde, twee jaar geleden tot 550 is toegenomen. Voor
de vrachtvaart uiteraard een ongewenste situatie.
Dat de regenten van de Waalstad
beperkte aandacht besteden aan de
binnenvaart, is nog zacht uitgedrukt. In de stedenbouwkundige
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plannen voor renovatie van het
Waalfront West bijvoorbeeld wordt
de overnachtingshaven Waalhaven
zelfs verkleind. De huidige plannen
maken geen gewag van het kwalitatief verbeteren van het aantal bestaande ligplaatsen daar. Ook zijn
er geen signalen dat voor een betere doorvaart van de haven gebaggerd gaat worden.

Aan kortste eind
De beroepsvaart trekt in de plannen
van de gemeente Nijmegen aan het
kortste eind. En dat terwijl in januari 2006 al, op een initiatiefvoorstel
van de VVD, besloten werd meer
ligplaatsen te realiseren. Van dat
voornemen is – tot nog toe – weinig
terechtgekomen. Alle aandacht
lijkt, zoals in Waalfront West, vooral gericht op de huizenbouw.
Terwijl een goed gefaciliteerde overnachtingshaven van groot belang is
voor de binnenscheepvaart. Waalhaven en Waalkade blijven de meest
voor de hand liggende, ideale locaties om het aantal ligplaatsen niet
alleen te verbeteren, maar ook uit
te breiden. De aanleg van een
nachthaven bij Weurt is daarbij ook
nog een mogelijkheid, maar schippers verwijzen naar ligplaatsen áchter de sluis is geen optie.
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Alle aandacht lijkt gericht op woningbouw, ten koste van ligplaatsen voor de binnenvaart. (foto Manon Bruininga)

Daarbij zal de vrachtvaart, in het
geval van een nachthaven in Weurt,
wel minder goed bereikbaar zijn
voor servicebedrijven.

Zorg
Want er is zorg bij de ondernemers
uit Nijmegen en achterland, met
watergebonden bedrijvigheid. Geschat wordt dat zo’n 35 bedrijven,

goed voor 550 tot 800 arbeidsplaatsen, met daarnaast de eraan verbonden indirecte werkgelegenheid,
afhankelijk zijn van de scheepvaart
in Nijmegen en omstreken. De gemeente is vanuit die branche geadviseerd om bij de stadsregio en
Rijkswaterstaat meer aandacht te
vragen voor het probleem.

Er is nog een laatste mogelijkheid
meer ligplaatsen te creëren. Wanneer de dijkteruglegging van Lent
een feit is, onstaat daar havencapaciteit.
Maar Waalkade en Waalhaven blijven natuurlijk dé ideale locaties
voor vrachtschepen om aan te meren. Daar waar ze altijd hebben
gelegen.

een bijdrage van Klaas den Braven,
oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen

Het nut van overgangsvoorschriften
In het Reglement Onderzoek van
Schepen op de Rijn, het Binnenschepenbesluit en het ADNR zijn
voor een groot aantal voorschriften
overgangsvoorschriften opgenomen. Het doel van deze overgangsvoorschriften is om de bestaande
schepen in de gelegenheid te stellen
om zonder aanpassing van het
schip verder te kunnen blijven varen.
In de internationale en nationale
vergaderingen worden wijzigingen
van de voorschriften voorgesteld en
afgewezen of aangenomen. Indien
een wijzigingsvoorstel is aangenomen moeten ook de consequenties
voor de bestaande schepen worden
bekeken.
In een aantal gevallen betreft de
wijziging een administratieve aanpassing of de aanschaf van een apparaat. In dergelijke gevallen zal er
worden besloten dat de aanpassing
binnen een half jaar na de inwerkingtreding van de wijziging plaats
moet vinden.
Er zijn echter ook wijzigingen die
weliswaar een grotere inspanning
of hogere kosten vragen, maar die
grote voordelen voor de veiligheid
van bemanning en/of lading brengen. Voor dergelijke wijzigingen

wordt meestal als termijn de vernieuwing van het certificaat genomen.
Verder zijn ook wijzigingen die een
dusdanige impact op het schip hebben dat ze onmogelijk of moeilijk
of slechts tegen zeer hoge kosten
zijn uit te voeren. Voor dergelijke
wijzigingen wordt tot op heden de
zogenaamde term ‘NVO’ opgenomen. Dit houdt in dat aanpassing
aan het nieuwe voorschrift slechts
moet worden uitgevoerd bij ‘Nieuwbouw, Vervanging of Ombouw’. Dit
laatste is bijvoorbeeld het wijzigen
van het type schip, dus een tankschip van het type N-open wordt
een type N-open met vlamkering.
Een aantal jaren geleden heeft men
in Straatsburg besloten dat de overgangsregelingen in het Reglement
Onderzoek Schepen op de Rijn zoals die tot dan bestonden niet meer
konden. Er is toen een onderzoek
gedaan wat de consequenties zijn
indien men aan de overgangsregelingen een einddatum vastknoopte.
Het resultaat van deze sessie is dat
nu aan ieder overgangsvoorschrift
een einddatum is gekoppeld.
Deze einddata zijn nogal verschillend. Dit heeft te maken met de

impact die het schrappen van een
overgangsvoorschrift met zich mee
brengt. Als bijvoorbeeld besloten
wordt om het overgangsvoorschrift
voor de brandweerbaarheid van de
wanden aan boord van passagiersschepen te schrappen zijn de consequenties dat de gehele betimmering moet worden verwijderd.
Omdat dit niet zo eenvoudig is en
ook alleen maar tegen zeer hoge
kosten kan worden uitgevoerd, is
hier als einddatum 1 januari 2045
opgenomen. De schepen die nu in
de vaart zijn hadden dan nog bijna
veertig jaar om zich erop voor te
bereiden. De praktijk zal er vermoedelijk iets anders uitzien, omdat
men waarschijnlijk al eerder besluit
om de inrichting te vervangen,
waardoor men al aan de laatste eisen gaat voldoen.
In het Binnenschepenbesluit en het
ADNR zijn dergelijke einddata nog
niet opgenomen. Daar kan in principe nog tot het einde van de levensduur van het schip gebruik
worden gemaakt van overgangsvoorschriften. Wanneer we ons op
de overgangsvoorschriften van het
ADNR richten, kan als eerste worden gesteld dat men in de werk-

groep in Straatsburg zich er wel van
bewust was dat een overgangsvoorschrift uitsluitend dan de tekst NVO
kreeg indien een aanpassing aan de
nieuwe voorschriften niet of nauwelijks zonder extreem hoge kosten
was uit te voeren. Alle overige wijzigingen kregen slechts een tijdelijke overgang.
Maar bijvoorbeeld een dubbelwandig schip dat niet geheel aan de
dubbelwandige eisen voor een type
N voldoet, mag wel als dubbelwandig in de zin van het ADNR worden
beschouwd. Zou dit niet gebeuren,
dan kan van alle dubbelwandige
type N-schepen waarschijnlijk meer
dan de helft alsnog ombouwen.
Zo ook bij het voorschrift van de
breedte van de kofferdam. Deze
moet sinds 1995 600 millimeter
breed zijn, terwijl vóór 1995 veelal
een breedte van 500 millimeter
werd aangehouden. Indien dit
moet worden aangepast, moet er
een schot worden verwijderd en
opnieuw worden aangebracht. Voor
de veiligheid van lading en bemanning heeft dit geen enkel voordeel.
Er is echter wel een aantal overgangsregelingen sinds 1995 waarvan men kan denken om deze te

schrappen. Zo zou de overgangsregeling met betrekking tot de vaste
brandblusinrichting in de machinekamer kunnen worden geschrapt
of in ieder geval aan een einddatum
worden gekoppeld. Dit vooral omdat er momenteel veel mogelijkheden zijn om een dergelijke inrichting in te bouwen.
In 1995 betrof het uitsluitend CO2installaties en enkele experimentele installaties. Let wel, bij de
inbouw van een vaste brandblusinstallaties komen nog addertjes
vanonder het gras vandaan, zoals
de aanzuiging van de hoofdmotor.
Deze moet direct van buitenaf gebeuren. Daarnaast zijn de schepen
die het betreft nu reeds meer dan
tien jaar oud en indien er een datum van bijvoorbeeld 2035 aan
wordt gekoppeld, betreft het allemaal schepen met een ouderdom
van meer dan veertig jaar. Of dergelijke schepen dan nog als tankschip worden geaccepteerd zal de
toekomst uitwijzen.
Zo zie je maar dat er ook in de overgangsvoorschriften waarschijnlijk
een keer beweging komt en misschien wel op korte termijn of op
zeer korte termijn indien de verladers zich hard op stellen.
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Wij wensen V.O.F. Bosman Vigila
een behouden vaart met het ms Vigila.

Rabobank Shipping
Postbus 10017
3004 AA Rotterdam
Tel: +31(0)10-4003700
Fax: +31(0)10-4003730
www.rabobankshipping.nl
E-mail: rabobankshipping@rotterdam.rabobank.nl

OP ZEKER VAREN

Rabobank Shipping feliciteert

Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00
W W W. O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L

Electrische
vloerverwarming!

Ondervloer blijft
bereikbaar en warm

Want vloerverwarming van Speedheat is snel op
temperatuur. Het is slechts 1 mm dun en daarom
flexibel tot in de kleinste ruimtes toe te passen.
Indestuurhutwordthetsysteem
los gelegd, zodat de onder-vloer
bereikbaar blijft. Vervangen
is eenvoudig en de prijsstelling prettig. Vraag vrijblijvend
uitgebreide documentatie aan.

V.O.F. Bosman Vigila
met het ms Vigila
en wenst schip en bemanning
een behouden vaart

Speedheat Ridderkerk wenst het ms Vigila en mts Hollandia een goede vaart.
Frans Schot

Tel. 0180 490 436

Fax 0180 490 437

Mob. 06 5320 36 01

Wij feliciteren V.O.F. Bosman Vigila

Totaal geïnstalleerd
vermogen 4362 pk!
Hoofdmotoren:
2 x Caterpillar, type 3512C ACERT

NEPTUN
en wensen schip en bemanning
een behouden vaart

Boegschroevenmotoren:
2 x Caterpillar, type C18 ACERT
Generatorsets boordnet:
2 x Caterpillar, type C4.4

ms Vigila veel succes
en veel probleemloze draaiuren
dolderman bv
postbus 266
3300 AG dordrecht
binnenkalkhaven 17
3311 JC dordrecht
telefoon 078-613 82 77
fax 078-614 48 87
www.dolderman.nl

Wij wensen
V.O.F Bosman Vigila
een behouden vaart
met het ms Vigila

van Oldenbarneveltplein 80
3317 ES DORDRECHT

Tel. 078 6178035
Fax. 078 6182254
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De Vigila is ‘gegroeid’
DOOR JOHAN DE WITTE

“Van het één kwam het ander en
dat laten we graag aan u zien“, vermeldde de uitnodiging van Antoon
en Sija Bosman-Leeuwestein ter gelegenheid van de open dag van de
nieuwe 135 x 14,20 meter en 5000
ton grote Vigila. Het werd dan ook
weer eens ‘Bosmans gezellig’ op de
Tourmalijn met een glas, uitstekende catering en de zon, die ogenschijnlijk op de hoogte was van de
inzegening door aalmoezenier Van
Welzenes. Zoals gebruikelijk werd
hij op zijn vingers gekeken, door de
geboeide blikken van kinderen én
volwassenen. Sija BosmanLeeuwestein had de eer het nieuwe
schip te dopen, met de naam waarmee vader Wim Bosman begon en
die daarmee in herinnering blijft.
Antoon en Sija Bosman-Leeuwestein vertegenwoordigen de VOF
Bosman Vigila. Patrick Roozen en
Erik van der Laan zijn respectievelijk negen en acht jaar loyale medewerkers op de Vigila. Matroos Rink
van de Wal is ook al weer twee jaar
aan boord en dan is er deksman en
dochter Esther met scheepvaartDNA. Via het Wellant College en
het STC belandde ze met veel zin
aan dek, op een overigens schitterend schip, herkenbaar aan Vigila-

kleuren. Rensen Shipbuilding en
Oosse Maritiem hebben het schip
in Astrakan laten bouwen. Na het
succesvolle type Azolla is dit inmiddels het achtste casco dat is doorontwikkeld en dat strak in zijn huid
zit. Dolderman installeerde twee
1521 pk sterke Caterpillars en ontwikkelde in samenwerking met
onderaannemers de Vigila tot een
containerschip.
Op zich niets bijzonders, wél bijzonder is dat dit reeds het vierde
schip is dat Dolderman voor de familie Bosman afbouwde. Een relatie die vertrouwen en ‘voor wat
hoort wat’ kenmerkt. Kwaliteit
voorziet in eigen onderhoud en
betaalt zich voor alle partijen terug.

Vier keukens
Arie van Loenen en medewerkers
gaan voor kwaliteit. “We streven
naar stilte, decibels staan bij ons op
een laag pitje. Daarom is alles losflexibel. Een resultaat van 50 decibels in de woning bereik je alleen
wanneer de neuzen van alle installateurs dezelfde kant op wijzen.
Van Sija en Antoon kregen we gelegenheid om iets moois te maken en
dat hebben we graag gedaan!”
De vier keukens aan boord zijn tra-

ditioneel van Keukenline. Frans
Schot van Speedheat Ridderkerk
verzorgde de vloerverwarming. Met
een 3-kolomsstuurhut van Kampers stijgt de stuurman naar 11 meter boven het dekhuis.
AMW-schroeven, Van de Giessenstraalbuizen en Van der Veldenroeren in combinatie met twee
boegschroeven van Jan Verhaar en
Alphatron die richting geeft, wordt
varen simpel. Elektrotechnisch Bureau Rullens heeft de elektrische
installatie verzorgd en John Deere
de energie.
Willem Buitendijk van de firma TiAnn zet alles wat elektrisch is in
elkaar. Hij heeft een strip met ledlampjes ontdekt, geleverd en gemonteerd onder de treden naar de
stuurhuttrap, die veel meer lichtopbrengst hebben dan de gebruikelijke verlichting. Ze komen uit
China en zijn leverbaar in allerlei
kleuren. De Beerens-masten hebben een bewonderde ‘kijkdichtheid’ in de branche, evenals de
fraaie rvs-performance van TecMon.

Maasvlakte-express
Zeventien TEU’s ruimlengte maal
twintig min vier TEU’s voor de

(foto’s Johan de Witte)

dummy’s achterin maakt op vier
lagen 336 TEU capaciteit. Overigens is de containerdiscipline op
Frankfurt in charter voor Rhinecontainer voor de Vigila al vijftien jaar
traditie. Er komt verandering door
zijn breedte: Frankfurt kan nog wel,
maar er is gekozen voor Karlsruhe
waarmee de Vigila tot Maasvlakteexpres gepromoveerd is.

De Vigila is ‘gegroeid’, ook voor
moeder Bosman en de ouders Leeuwestein, die vooral de laatste weken
in cleaning en catering hun mannetje
hebben gestaan. Als we de opvarenden van de Vigila goede reis wensen, krijgen we een kwispelend
uitgeleide van de zwarte viervoeter
Donna. Ze is sympathiek, evenals
naar wie ze luistert.

Flexibel in rvs, hout, aluminium en hydrauliek.

RVS/Aluminium
TecMon B.V. verzorgde de
levering en plaatsing van diverse rvsen aluminium producten, waaronder
uitlaten, relingwerk en MK-platen.

Wij wensen ms Vigila en haar bemanning
veel succes en een behouden vaart!
TecMon B.V.
Tel.: 0168-371248
www.tecmon.nl

Fax: 0168-371292
contact@tecmon.nl

Dolderman installeerde twee 1521 pk sterke Caterpillars.

Wie leverden aan het ms Vigila
Dolderman BV Complete afbouw

L, reductie 5,571:1

Habeco Hydrauliek Hydrauliek stuurhuis

Loggers Rubbertechniek bv

All Pumps Holland BV Victor pompen

Rabobank Shipping i.s.m. Rabobank

Amco Compressoren bv

Handelsonderneming Beerens BV

Flexibele opstelling woning

Daalderop BV Elektrische

Hardinxveld-Giessendam Financiering

Compressoren

Sierradarmast type Alexandra,

Scheepstimmerbedrijf Arie van Loenen BV

warmwaterboiler

Rabobank Hardinxveld-Giessendam

W. Kortman isolatie

uitschuifbare stuurhuistrap, voorradarmast

Complete betimmering van stuurhut voor-

Total Lubricants Inland Marine

i.s.m. Rabobank Shipping Financiering

Isolatie uitlaatgassystemen

type Reintrade Diep, boordlichtvleugels,

en achterwoning

Total smeermiddelen

Rensen Shipbuilding B.V.

RuGotech Pijpleidingen B.V.

heklichtbeugel type Alexandra, vlaggestok,

Dolorepair Machinekamervloeren

Bunkerbedrijf Neptun bv

i.s.m. OOSSE Maritiem B.V.

Complete leidingen machinekamers

BX scheepsdeuren, aluminium roeftrap en

Keuken-line Keuken

Levering gas- en smeerolie

Ontwerp en bouw van casco

voor- en achterschip

blauwe kegels

Algemeen Installatieburo M.J. Poleij v.o.f.

Sigma Coating BV Coating overig

Rensen Shipbuilding B.V.

Caldic Techniek bv Stamford generatoren

A. van der Velden bv

Installatie van sanitair, waterleidingen, RVS

Inspectie Verkeer en Waterstaat

i.s.m. OOSSE Maritiem B.V.

AMW-MARINE - H.I.AMBACHT

HP 6000 besturing, 4 DWKK 6080/75

afvoeren, waterzuiveringsinstallaties en

Classificatie

Ontwerp en bouw van casco

Twee 4-bladschroeven, elk 1700 mm Ø

aandrijvingen, 4 roeren Dolphin 1700/220

elektrische boilers

Riegman & Klaverdijk B.V. Accountancy

OOSSE Maritiem B.V.

Damen Marine Components

en 2 Dolphin spoilers

Vasto natuursteen BV Levering tegelwerk

Probus Maritiem bv

i.s.m Rensen Shipbuilding B.V.

2 straalbuizen, type van de Giessen

Alphatron Marine B.V.

Unisol isolatietechniek bv Isolatie woning

Complete automatisering en

Ontwerp en bouw van casco

Optima, diameter 1.714 mm Ø

Volledige nieuwe MULTIFUNCTION lijn, 2

SPEEDHEAT Ridderkerk

telecommunicatie

Rhinecontainer b.v. Operator

Scheepswerf Jac. den Breejen b.v.

JMA 609 JRC/ALPHATRON rivierradars,

Complete vloerverwarming voorwoning,

Tecmon BV

Oranje Onderlinge Verzekering

Schroefasinstallatie

ALPHACHART overlaysysteem, ALPHACAM

achterwoning en stuurhut

Levering en plaatsing van diverse RVS- en

van Schepen U.A. Verzekering

Wärtsilä Nederland BV

RVS camerasysteem

Textilia Complete stoffering

aluminium producten, waaronder uitlaten,

ADS van STIGT

Schroefasafdichtingen

Tresco Engineering bvba

Novetec BV

relingwerk en MK-platen

ZF Marine Electronics bedieningssysteem

Verhaar Omega B.V.

Alphachart kaartsysteem

Ventilatieroosters en brandkleppen

Wijckomar Waterzuiveringsinstallatie

type CruiseCommand, op de brug is een

Boegschroeven type, OMEGA 31130-4k

A.Rullens Installatiebedrijf b.v.

Hi-safe systems

Huchem Special Products b.v.

4200 hendel gemonteerd incl noodbe-

met een vermogen van 550 pk, 2000 tpm

Complete elektrische installatie

FM-200 brandblusinstallatie t.b.v.

HC shipclean, HC shipclean new, HC roka,

dieningssysteem

Blokland Non Ferro bv Beunkoelers

Mastervolt BV Omvormer en acculader

machinekamers voor en achter

HC gelei clean new en glashelder

REINTJES Benelux bvba

Kampers Scheepskonstruktie BV

Sygo BV Hoogte- en ladingmeter

van Wijk Stuurhuizen BV

Schildersbedrijf Van Gemert

2 Reintjes keerkoppelingen, type WAF 665

Stuurhuis, hydrauliek en geleidekoker

RAFA B.V. Ramen

Ankers, lieren en kettingen

Compleet schilderwerk
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Wij leverden het stuurhuis
met geleidekoker,
hefbeweging en
hydrauliek

Wij wensen
ms Vigila
en haar bemanning
een behouden vaart.

Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek

Telefoon (078) 676 38 11
Telefax (078) 676 48 53

Op het ms Vigila leverden en of installeerden wij:

”Wij wensen u een
succesvolle toekomst”
Scheepmakerij 360
3331 MC Zwijndrecht
email: info@riegman-klaverdijk.nl

Telefoon 078 - 625 6000
Telefax 078 - 625 6009
internet: www. riegman-klaverdijk.nl

SCHEEPSBETIMMERING

OOK
JACHTBETIMMERING

de complete elektrische installatie, sanitaire installatie
en Radio Holland nautisch pakket

Op het ms Vigila verzorgden wij de

Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.

V.O.F. Bosman Vigila

Kantoor en werkplaats:
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 51 25 36
Telefax (0162) 51 76 25

volledige betimmering en wensen

een goede en behouden vaart.
Timmer- & Scheepstimmerbedrijf, Meubelmakerij

ARIE VAN LOENEN BV
Molenvliet 65, 3335 LH Zwijndrecht
Telefoon (078) 610 39 39

Wij zijn trots het ms Vigila in
ons team op te kunnen nemen
en wensen het ms Vigila en haar
bemanning een behouden vaart
Scheepmakerij 110
3331 MA Zwijndrecht
Website: www.rhinecontainer.com

Telefoon: 078-6251555
Telefax: 078-6251520
E-mail: info@rhinecontainer.com

Een behouden vaart
Rabobank Hardinxveld Giessendam feliciteert
Familie
SnoeijVigila
metmet
de de
oplevering
V.O.F. Bosman
oplevering
van de Nassau"
Vigila en wenst
van
de "Oranje
en wenst schip
schip
en bemanning
behouden vaart
vaart.
en
bemanning
eeneen
behouden

Het is tijd voor de Rabobank.

Peulenstraat 154, 3371 AR Hardinxveld - Giessendam
Tel: (0184) 62 04 47, Fax (0184) 62 04 20
www.rabobank-hardinxveldgiessendam.nl
info@hg.rabobank.nl

Rensen Shipbuilding B.V. en Oosse Maritiem B.V. hebben het ontwerp en
de bouw van het casco voor V.O.F. Bosman - Vigila
mogen verzorgen.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Rensen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33
F: +31(0)78 - 612 06 53
Wim Driessen
M: +31(0)6 - 30 17 94 75
E: wimdriessen@rensenbv.nl

Lauwers 40, 3332 TB Zwijndrecht
T : +31(0)78 - 619 10 40
F : +31(0)78 - 619 35 08

www.rensenbv.nl

Jaap Oosse
M: +31(0)6 - 53 10 47 05
E : info@oossemaritiem.nl

Bunkerbedrijf Neptune b.v.

Rabobank Shipping

Wij feliciteren V.O.F. Bosman Vigila van harte met het ms Vigila.
De Binnenvaartkrant
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VERSPREIDERSLIJST
Nederland
Alblasserdam Rabobank
Alem Eetcafe “De Maas”
Alkmaar Gemeente Alkmaar
(Tesselse brug)
Het Scheepvaarthuis
Almere Zuidersluis, Almere
Veertje
Ambt-Delden Sluis Delden
Ammerzoden C.P.M. Eysermans
Amsterdam Amstel Schutsluis
Havengebouw
Fiwado Calpam A’dam – Zuiderijdijk
Van der Linden- Oliehandel
Fa. H. Dijk en Zn. (Parlevinker
magazijnschip (Westpoort 2220),
Westerkeersluis Houthaven
J. de Leeuw Scheepsbenodigdheden
Willemsluis, Reinplus Vanwoerden, Nieuwe
Meersluis
Fiwado Calpam A’dam -Westerdoksdijk
Oranje-Sluizen, Oliehandel Anton van
Megen BV
Slurink BV, Amsterdam Port Services
Andel Wilhelminasluis
Arnhem Fiwado, Rijnkade 162+172,
Scheepvaartwinkel
Belfeld Parlevinker “Time is Money”
Beneden Leeuwen Bootservice Leeuwen
Bergen op Zoom Burgemeester Peters
Sluis
Beverwijk Havenkantoor Beverwijk
Born Sluizencomplex Born
Botlek Reinplus Vanwoerden,
Bunkerstation Hartelmond, Eetcafé de
Botlekbrug
Breskens Rijkshavenmeester K. Schokker
Brielle
WSV Nautica, Boekwinkel Van Maerlant
Jachthaven Tromp (tijdens zomerseizoen)
Broek op Langedijk
Ten Bruggencate Oliehandel & Scheepvaart
Brouwershaven Havenkantoor (alleen in
de zomer)
De Vos Watersport
BruinisseMedia Delta, Rabobank Oost-Duiveland
Oosterschelde Jachtwerf (OJW)
Capelle a/d IJssel Internaat De
Meerpaal
Oliehandel Terlouw
Olthof Machinefabriek
Coevorden Boekhandel Kardol
Colijnsplaat Gem. Visafslag
De Punt Sluis Vries
Delfzijl
Fa. MAIN: bilgeboot -Delfzijl+Eemshaven
Nautische Unie, Vries Binnenvaart
Kantoorboekhandel Jacob Dijk, Openbare
Bibliotheek
Van Voorden Promac, Baptistengemeente
Delfzijl
Motorbootvereniging Abel Tasman,
Zeesluizen Farmsum/Delfzijl
Noorderpoortcollege - Zeevaartschool ‘Abel Tasman’
Primera Larooi, Cafe Scheepvaart
Den Bosch Sluis Nul
Den Haag Havenbedrijf Den
Haag
Den Helder Vaarshop v. Kalsbeek, C.I.V. Den Helder
Den Oever CIV Den Oever u.a.
Deventer Prins Bernardsluis
Dinteloord A.M. van der Kolk,
Sluis Doesburg
Doetinchem
‘t Pannekoekschip
Dordrecht
Tabak & Gifts Rob van Zwoll
Internaat v. Schippersjeugd EbenHaezer
Rob Heijkoop Trading BV, Chez
Heeren Jansen
VOPAK, Internaat De Singel
Openbare Bibliotheek Dordrecht
Dolderman BV, Delta Bunkerstation, Eetcafé De Passant
Bejaardencentrum “De Merwelanden”
Waterpolitie Dordrecht, Slurink
BV
Café Groothoofd, Rijn & IJssel
Havendienst Dordrecht, Watersport Graaff BV
Super De Boer, Scheepswerf
Hoebee
MTU Detroit Diesel Benelux, RWS
Tankstation Gebr. Moret, Multicopy, Bibliotheek Stadspolder, De
Groot Motoren- Van Ballegooy
ADT BV, Bezemer Group Holland
Cummins Holland BV, Dekatel
Verkoop BV
Albert Heijn, Commissie Ruimte
en Economie
Dronten De Roggebotsluis,
Ketelsluis
Druten De Gerlien van Tiem,
Reinplus Vanwoerden Bunker BV
Bunkerstation Druten
Huisman Elektrotechniek BV
(Koningstraat+Aamsestraat)
Echteld Prins Bernhardsluis
Eefde Sluis Eefde RWS
Egmond aan Zee Prins Hendrik
Stichting
Elst Huisman Elektrotechniek BV
Emmeloord Bruna
Engelen Sluis Engelen
Enkhuizen Primera, NaviductKrabbersgatsluizen
Gemeentelijke Havendienst
Europoort Snackbar Albatros
Geertruidenberg Bunkercentrum
Dongemond, Reedshop
Goes Rabobank Oosterschelde
Gorinchem Grote Merwedesluis,
Ridderpoort Verzekeringen
Gouda Mallegatsluis, Juliana Sluis,
Oliehandel Julianasluis
Gouderak Boekhandel Kamerbeek, Rabobank Gouderak
Grijpskerk Gaarkeuken Sluis

G R AT I S A F T E H A L E N O P O N D E R S TA A N D E A D R E S S E N

Groningen
Watersportcentrum Oosterhaven,
H. Slik Tabakorie
Witte Zwaan (AMVV), Oostersluis,
Medity Medisch Instituut
Haarlem Oliehandel Bunkerstation- Hooimarkt (Bunkerboot
Fina 26)
Havendienst Haarlem
Hansweert Hansweert Sluizen
Harderwijk Havendienst Gemeente Harderwijk
Van Scherpenzeel’s Oliehandel BV
Hardinxveld-Giessendam
Bunkerstation Dekker-Stam (Langeveer),
Rabobank
Harlingen Interkerkelijke Kommissie, Provinciale Waterstaat
Noordzee Onderwijs Groep, Harlingen
Shipstores BV
Hasselt Boekhandel De Haan, Paperpoint
Heijen Oliehandel van Neijenhof Heijen
Heijningen Westbrabantse Handelsmaatschappij
Hellevoetsluis Gemeente Hellevoetsluis
Hendrik Ido Ambacht G. Koedood, Sigarenwinkel Milo, Probus Maritiem
Tamoil Shoppoint bv
Hengelo Havenkantoor Hengelo
Herten Jachthaven de Rosslag
Heusden Bunkerstation G. Legerstee
Hoek van Holland DGSM
Hoogzand Bibliotheek Hoogzand
Hoorn Boon Maritiem
Huissen Willemsen Interieurbouw &
Scheepsbetimmering b.v.
Hulst Comm-co
Hurwenen Eetcafé D’n Hoek
IJmuiden Zeezand IJmuiden (naast douanekantoor), IJmuiden Stores Holland, Maritieme Academie, Maritiem College Velsen
IJsselstein Readshop
Kampen Bunkerstation Verweij Kampen,
Bunkerschip Pouwel
Esso Tankstation Vermeulen en Zn.
Kapellebrug Total Tankstation
Kerkdriel Bunkerstation Kerkdriel
Kornwerderzand Sluis te Kornwerderzand
Kraggenburg Voorstersluis
Kralingse Veer Zalmhuis
Krimpen a/d IJssel
ABN AMRO, Kalkman BV, Dienst Openbare
Werken
Rabobank Ouderkerk-Krimpen, Alewijnse
Marine Systems
Krimpen a/d Lek
HRP, Fa. de Jong, Veerpont Krimpen a/d
Lek - Kinderdijk
Langweer Pont Langweer
Lauwersoog CIV Lauwerszee UA
Leiden St. Historische Haven Leiden
S.H.H.L.
Automaterialenhandel De Jong en Zn. BV
J en S Scheepstechniek
Leiderdorp Troost Watersport en Zeilmakerij
Lekkerkerk Rabobank, Electrotechniek
Van Rikxoort
Lelystad Houtrib Sluizen, Noordersluis
Lemmer De Read Shop, Primera Lemmer
Prinses Margrietsluis, Schippersinternaat
Het Kompas
Lithoyen Sluis Lith
Lochem Bruna de Bondt
Loenen a/d Vecht Sigarenmagazijn De
Beurs
Maarssen Bruna
Maasbommel Hanseland Marina
Maasbracht
VOF Valkenburg, KSCC Schipperscentrum
Kruyf & Zn. Vof, ABN-AMRO, Café Le
Mistral
Maas- en Scheepvaart Museum, Watersport De Tip
Plus Schulpen, Boekhandel De Kempenaer
ING Bank Maasbracht,
Bejaarden Centrum Dr. Engelsoord
Bunkerstation Maasbracht, Oliehandel
Tullemans
Sluis Maasbracht, Café ’t Wiel, Rabobank
Openbare Bibliotheek Maasbracht,
Van der Laan Yachting BV
Maassluis
Holland Diesel Maassluis HDM, Brugwachtershuisje
Maassluis-Rozenburg Veerdienst
De Haas Maassluis
Maastricht Nautica Jansen, Pieterplas
Jachthaven BV
Marknesse Het Anker Maritiem
Medemblik Havendienst Medemblik
Meppel Leusink Marine Center, Boekhandel Barth
Middelburg Watersport Jos Boone, Zeeland Boten
Middelharnis Boekhandel Vroegindeweij
Millingen aan de Rijn Reinplus Vanwoerden Bunker BV, Bunkerstation Heijmen
Fiwado BV Bunkerstation Rijn en Waal,
Bodewes Binnenvaart
Moerdijk Scheepsreparatiewerf Moerdijk
Nederasselt Sluis Grave
Nieuw Lekkerland Bunkerstation Hoefnagel
Nieuwegein
Boekhandel Gildenborch, Prinses Beatrix
Sluis
Prins-Hendrik Internaat, Slagerij Koekman
Verdouw Boekhandel
Nijkerk Jachthaven “De Zuidwal”, Nijkerkersluis
Nijmegen
F.K.H. Accu’s BV, Openbare Bibliotheek
Mariënburg
Bunkerbedrijf Waalkade, Bunkerbedrijf
Neptun
KSCC (Op kantoorschip Waalhaven), Sluis
Weurt
Huisman Elektrotechniek BV, VPG Scheepsservice
H. van Gemert Scheepsrep en Constructiebedr
Het Maaswaal College, Restaurant Poortwachtershuys
Noord-Scharwoude Hoogeboom
Noordwijk ZH Unie van Watertoeristen

Numansdorp Van der Veen VOF (olieboot)
Ochten Super de Boer
Ohe en Laak Camping Jachthaven Maasterp
Ooltgensplaat Fa. Erna
Oosterhout
CBO (Centrale Bediening Oosterhout)
Watersport Vereniging Sluis Eén
Oud-Beijerland
Tabak & Lectuur service ‘t Beijerse Hof
Ouddorp BKH Vroegindeweij
Jachthaven Goederee (hr
Reinerman)(Alleen tijdens zomerseizoen)
Oude-Tonge Albert Heijn
Ouderkerk a/d IJssel Read Shop Sterrenbong
Oudeschild-Texel CIV Texel Magazijn
Papendrecht
Bunkerstation Papendrecht BV, Veth Motoren BV
Pon Power, Rabobank, Breko BV
Plasmolen-Mook Jachthaven Eldorado
Purmerend Schutsluis Purmerend
Puttershoek
Kampers Scheepsconstructie BV
Bunkerboot Corina/J. Terlouw BV Oliehandel
Raamsdonksveer Bruna
Ridderkerk
Bunker Centrum Bolnes, EPS European
Pump Services
Grand Café Restaurant Plaza
Rilland Kreekraksluizen (RWS/Comex)
Roermond Watersportver. Nautilus, alleen
tijdens seizoen
Rotterdam
Jaegers Combitank BV, International
Seamen’s Centre Heyplaat, CWI Rotterdam
Zuidplein, Sigarenboer Katendrecht, De
Stichting Delft, Eetcafe Biertje, Buurthuis Raad en Daad, ’t Vliegveld, Vinotra
Bevrachtingskantoor, Take Away Waalhaven, Blauw Levensmiddelen, STC (Willem
Buytewechstraat + Waalhaven), VT Tankrederij, Havenbedrijf Rotterdam (Wilhelm
inakade+Eemhavenweg), Internaat Robbenoord, Wereldhaven Port of Rotterdam
(Haven 2010), Waterbedrijf Europoort,
Bunkerrama Bunkerstation
ITO Bunkerstation, Hoenderop, FEMM
Rotterdam, J.J. Troost b.v., Café Rijnvaart,
Stomerij Noordereiland, Smits Sigarenmagazijn, Observator Watersport
Spar (v.d. Takstraat), Bar Bistro “The Mayflower”, J.A. Balck BV Scheepsreparaties,
De Steenplaat Bejaardentehuis, Ched Kappers (Halfrond+Laan op Zuid), ABN Amro,
C-1000 Groenewegen, Oechies, Café Promenade, Het Schip, Huize Maasveld woonen zorgcentrum, De Beurs Boekhandel en
Scheepsmaterialen
Primera Vliegenthart, Parksluizen, CWI
Rotterdam, Café “De Ballentent”, Captains
Cabin, Bureau Voorlichting Binnenvaart
(BVB), Kantoor Binnenvaart, NPRC, Jan van
Diem, KSCC Schipperscentrum, Café De
Willemsbrug
Café Vlag & Wimpel, Internaat Prinses
Irene Sportdorp
Bibliotheek Gemeente Rotterdam, Havenziekenhuis, Kon. Roeiers Vereniging Eendracht, Oliehandel Terlouw,
Brugwachtershuisje (Rozenburgsluizen), Café Dumpy, Sleepvaartbedrijf
Smit,Multishop Boden (De Esch),
Overvliet –Assurantiemakelaars, Vaartuigendienst / AVR, Alphatron Marine, IJsselmonde Watersportver,
watertaxi Rotterdam, Radio Holland Netherlands BV
Krantenkiosk BAS PITT -(Zuidplein), Sonneburgh Hervormde Stichting (Schulpweg),
Deelgemeente IJsselmonde, Boekhandel
Van de Pol, Pizzeria La Gaetano, Verzorgingshuis Sonneburgh - Ravenswaard
LOVK (Landelijk Onderwijs - voor Varende
Kleuters)
Recreatieruimte - flat “Harmonie”, TOS
Transport & Offshore Service, Havenmuseum (Leuvehaven),
Hefting Medische Keuring, Huisartsenpraktijk Persoonsstraat (Dr.Huisman),
Maritiem Museum Boekhandel, Spar v.d.
Kreeke (Glashaven), St. Zeemanshuis, Café,
restaurant Courzand, Seamen’s Centre
Maasvlakte, Koeien en Kreeften, Eetcafé
Pier 30, Deelgemeente Feyenoord, Café
De Gouden Leeuw, KrisKras Aan de Maas,
Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’,
Voscheepvaartbedrijf
Rozenburg Milo Gerla
Sambeek Sluis Sambeek
Sas van Gent
Oliehandel Sandrini, Verex BV, Café Schippershuis
Tabakspeciaalzaak Ben Everse,
Scheepswerf De Schroef
Scharendijk Havenkantoor Scharendijke
Scheveningen Maritiem BV
Schiedam
Wartsila Nederland BV, Buitensluis Schiedam,
Mission to Seamen
Schore Slurink BV - Hansweert
Sliedrecht
Teus Vlot Diesel Marine, Hoogendijk
Groep, Waerthove
C. Visscher Scheepsreparatie, Scheepswerf
Boer
Vink Machinefabriek BV, Rabobank,
Zorgcentrum Parkzicht
Sluiskil Supermarkt Meermarkt Martin’s
Sneek Veenema Aqua Service,
Watersport Westers Nautic Shop, Aqua
Solar,
Simon Watersport
Spaarndam Sluis Spaarndam
Spijkenisse Waterschap Brielse Dijk-ring
(Voornse Sluis), Berkman de Witte Pomp
Stadskanaal The Readshop
St. Annaland Joh. den Engelsman,
Rabobank
St. Maartensdijk Rabobank Oosterschelde
St. Philipsland Supermarkt De Berg
Steenbergen De Drummer

Stellendam Coöperatie Westvoorn, Padmos Machinefabriek en Dokmij, P. Redert
Streefkerk Mourik Handelsonderneming
Termunterzijl Jachthaven Termunterzijl
Terneuzen
St. Varens Centrum, Navimar bv, Multi
Tabakshop
ABN-AMRO, Dam Installatiebedrijf, De
Groene Zwaan
Paviljoen Westkant, Schipper OAZ, Fa. Bondewel, Texaco Benzinepomp
Terschelling West Wakend Oog
Tholen
Sleepvaartbedrijf Jansen
Visspecialiteitenrestaurant- Hof van Holland
Cafe The Sixties, Rabobank Tholen
Rabobank Oosterschelde
Tiel Fa. Touwslager
Tolkamer
Markerink BV, Taveerne de Bijland, Café ’t
Anker, Calpam Bunkerstation,
Bunkerschip Service Centrum Lobith
Servicestation Wim Goris
Urk Visserij Coöperatie, Boekhandel Koster
Utrecht Oliehandel Markus, Totaal Gemak
Vianen
Veendam Primera Hiemstra
Veghel Fa. Verbakel
Velsen
IJmond Watersportvereniging,
Scheepswerktuigkundigedienst
Noordzee Onderwijs Groep
Venlo K. Goudriaan
Vianen Sluis Vianen, Bruna
Vlaardingen
Brugwachtershuisje, Oliehandel v.d. Linden
Restaurant Nautique, Restaurant ‘t Oeverbos
Vlissingen
Scheepvaartdienst Westerschelde,
Loodswezen Scheldemonden
Calpam BV, Mission to Seamen (Zeemanshuis)
Radio Holland Vlissingen
Vreeswijk Museumwerf Vreeswijk
Waalwijk Sluis Waalwijk
Wageningen Havenkantoor
Wamel Van Tiem Elektro BV
Wanneperveen Beukers sluis
Wansum C-1000
Warten Oliehandel P. Pander
Weert Oliehandel Lingen
Wemeldinge Jachthaven Wemeldinge BV,
Vermeij Wensink VOF
Werkendam
Lijnbaan 5, Tabaksspeciaalzaak Stoop
Dacom BV Telecommunicatie, Werkina
Werkendam BV
Café Havenzicht, Kieboom Werkendam BV
Navmate Scheepsautomatisering, Rabobank
Bibliotheek Altena (W’dam)
Wessem
Firma P. Schreurs, Scheepvaartbedrijf
Otten en Zoon
W.S.C. de Koeweide BV
Wijk bij Duurstede Markus BV
Wilhelminadorp A. van Ouwekerk
Willemstad NB
Bunkerservice Hellemons, Volkeraksluizen
Winschoten Boekelier (Lectuurhal)
Woudrichem Watersportvereniging
Woudrichem
Workum Wenniger River Cruises
Wormerveer Pasman Boekenhobby
Woubruggen Bunkerstation Van Leersum
B.V.
Yerseke Yerseke, Oliehandel Steijn
Zaandam
Wilhelmina sluis, Brouwer B.V., Jachthaven
Dukra
Oliehandel Anton van Meegen
Zaltbommel
Slurink BV, Van Voorden Gieterij BV, Promac BV
Zevenbergen Rugo Tech Pijpleidingen
B.V.
Zierikzee Fa. T.D. Bouwman
Zuidland Progress Technique bv
Zutphen Slurink BV
Zwartewaal Jachthaven De ‘Vijfsluizen’
Zwartsluis Drogisterij Kiers, C 1000 Voordeelmarkt
Zwartsluis Drogisterij Kiers, C 1000 Voordeelmarkt
Zwijndrecht
BFT, Tabac & Gifts J&M, Boulogne Rokerscentrum
De Blauwe Alp, Drechtsteden, Gebr. Kooiman BV
Hotel ARA, AVIA Selfservice, Th. v/d Noort
IJzerhandel
ING-Bank Zwijndrecht, Julia Internaat,
ABN-AMRO
Theo en Ruud Bals, Bunkerstation A. Nobel
& Zn.
Theuns Bunkerstation (Fiwado), Captain’s
Cooky
Shell Ringdijk, Eterij/Tapperij “inde Keuvel”
Mercurius Scheepvaart BV, Bunkerstation
Bunkerrama
Broodjeszaak De Pimpernel, Rabobank
Zomerlust Brasserie & Restaurant, De
Salon
Swets Nautische Personeelsdiensten, Esso
‘Brugweg’
Zwolle
Huisman BV, Internaat Prinses Margriet
Holtenbroek
Internaat Prinses Margriet AA-landen,
Spoolder Sluis
ING Bank, ABN AMRO Bank
Belgie
Antoing
Bateau Neptunia (Quai Gransart)
Antwerpen
Armador Marine Services NV, Algemene
Schippersbond
NV Handelsmaatschappij Nassau, Francois
BvbA
Gemeentelijk Havenbedrijf, Vereniging De
Schroef
Martin Scheepselectro, De Grave-Antverpia

nv.
Museumschip “Liomar”, Belgibo, De Wit
Bunkering
GSK, Scheeps Discount Bvba
Van Stappen & Cada NV Scheepselectro
Condor Bunkering & Onyx nv, Kets, Landtmeters NV
ACV Binnenvaart, Vans Bunkers, KerkschipAntwerpen
Femm Antwerpen, Sleepbedrijf Antwerpen
(GHB)
Antwerp Docks Hotel, Taveerne ‘t Schipperke
Eetcafe De Nieuwe Kastaar
BTB (Belgische Transport Arbeiders Bond)
Brussel ITB
Dendermonde Tijsluis
Evergem Sluis Evergem
Flemalle Sluis Ivoz-Ramet
Genk NV De Scheepvaart-Sluis Genk
Gent
Boekhandel Moneyn,
ABC MotorenScheepvaartcontrole Gent,
Ketels, Bank Brussel Lambert-Shipping
Desk, ASVB nv, Café Titanic, Café Fluvial,
Cafe Taveerne Maritime, Den Gentschen
Rooker
Herstal Bateau Neptunia
Hoeselt Gerard Gommers
Merelbeke Sluizencomplex Merelbeke
Merksem Lecour & Co bvba, Brug Merksem
Olen A. Daems
Wervik Neptunia Connodore
Wijnegem
Sluis Wijnegem (Albertkanaal), Internaat
Don Bosco
Wijnegem Dorp NV Bunker Dobbelaere
Zandhoven Sluis Viersel
Zeebrugge NV Bunkers Dobbelaere
Zelzate Café De Boom
Duitsland
Andernach
Bunkerboot Castrol 12 Neuwied
Berlin
Schiffsbunkerstation Ingo Gersbeck, Bunkerboot Aral 13
DSG Deutsche Schiffahrts Ausrüstung
Bonn / Beuel
Wasserschutzpolizei Bonn WSP
Brandenburg an der Hafen
Vorstadtschleuse Brandenburg
Bremen Schiff-und Befrachtungskantor
Märker GmbH
Datteln
Weert Ihnen GmbH & Co. KG, Adolf Schumacher
Haus der Schiffergemeinde
Dorfprozelten
Fischerzunft Dorfprozelten e.V.
Duisburg
Wittig GmbH, Museum der Deutschen
Schiffahrt
De Grave GmbH, Rivier Centrale, Ruhrschleuse Duisburg
B. Dettmer & Co / Bunkerboot TMS 27,
SSB ARBEITSAMT, Schulschiff RHEIN,
Rheintank GmbH Bunkerdienst
Bunkerboot Castrol 11, Kadlec & Brodlin
GmbH
Van Rens GmbH, Schleuse Duisburg-Meiderich
Duisburg-Homberg
Evangl. Binnenschifferdienst
Ginsheim-Gustavsburg
Bunkerboot Buchting 2,
Order-Station Schleuse Kostheim
Hamburg
Seco Dienste + Handel GmbH, Bunkerservice Vier
Adolph Jahn & Co. GmbH
Hannover Schleuse Anderten
Haren (Ems) H. Lohmann
Hassmersheim Castrol 22
Heidelberg Castrol 14
Hörstel-Bergeshövede
Wilhelm Bahrmann Schiffsausrüstung
Iffezheim Schleuse Iffezheim, Gaststätte
Rheinstuble
Kehl Dhr. D. Heuvelman/Bevr. kantoor
BEKA
Koblenz Wasser- und Schifffahrtsamt
Koblenz
Lahnstein Bunkerstation Nowag
Ludwigshafen Göttert GmbH
Mainz-Kostheim Haniel Bunkerboot III
Mannheim
Reinplus Vanwoerden Bunker GmbH,
Schleuse Feudenheim, Nowag GmbH
Minden Bunkerstation Emstank
Neustadt / Wied JEZ Passau
Neuwiet Sven Fitzner
Papenburg Schleuse Herbrum
Perl Alfred Rock Schiffahrtsagentur &
Servicecenter
Regensburg Castrol 18, Göttert GmbH
Seelze William Arnemann GmbH
Tiefenbach JEZ Passau
Triefenstein
Informationszentrum Binnenschiffahrt
Europa GmbH
Trier Graue GmbH & Co.
Wesel Schleuse Friedrichsfeld
Wittingen Oel-Hinze & Kranz GmbH &
Co. KG
Würtzburg
Klaus Philipp Schiffsbedarf, MSG-Mainschiffahrts-GEG
Oostenrijk
Enns Bunkerservice Rutjes e.U.
Krems Mierka Donauhafen Krems GmbH
Wien
Wittig GmbH-SVZ Wien,
Donau- Tankschiffahrtsgesellschaft
Frankrijk
Loire sur Rhône
Station Service Fluviale ‘Pechelbronn’
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Werkendamse schipperszoon op reis voor gehandicapte leeftijdsgenoten

Sven van Kooten gaat naar Ethiopië
DOOR COR SPEK

Tien jongeren met een handicap
maken dit najaar een stagereis
naar Ethiopië. Zij willen dat
mensen in Nederland, en met
name jongeren, meer gaan nadenken over ontwikkelingssamenwerking voor gehandicapte jongeren in de armste landen.
Zelf willen zij er vooral heel veel
van leren. Eén van hen is Sven
van Kooten uit Werkendam.
Sven is zeventien jaar. Een ondernemend type met een vlotte spreekstijl. Niets mis mee. Toch is er een
verschil met veel van zijn leeftijdsgenoten. Sven is geboren met spierdystrofie, een erfelijke spieraandoening. Eén van de chromosomen
bevat een defect gen waardoor lichamelijke mogelijkheden worden
beperkt.

Grenzen ontdekken
Hoewel alle soorten spierdystrofie
zeldzaam zijn, is de ziekte van Duchenne een van de meest voorkomende. Sven lijdt aan een mildere
vorm daarvan. Door de week woont
hij bij Pluryn, locatie Werkenrode:
een centrum in Groesbeek waar
gehandicapte mensen wonen, leren
en werken. De medewerkers van
Pluryn ondersteunen hen daarbij.

Ambassadeur
Dat Sven een ondernemende knaap
is (hij wil graag architect worden en
veel van de wereld zien) blijkt ook
uit zijn eerdere reis naar Curaçao
met het tv-programma Vinger aan
de Pols. Daar ontmoette hij het Ne-

BALLAST
POMP
MET 7,5 KW MEER DAN
1000 KUUB / UUR VERPOMPEN!

Sven van Kooten, zelf gehandicapt, gaat op stage voor gehandicapten. (foto TekstAtelier)

derlands elftal. Ook bezocht hij de
Tweede Kamer en sprak hij met burgemeesters.
Deze en andere uitstapjes staan in
het teken van zijn ambassadeurschap voor gehandicapten. Zo ook
zijn reis met woongenoten (vijf
meisjes en vijf jongens) naar Afrika.
Samen met tien Ethiopische gehandicapte jongeren ondernemen zij
daar van alles. Ze geven weerbaarheidstrainingen, maken een circusvoorstelling (en voeren die op!) en
bezoeken projecten van andere gehandicapte jongeren.
Na terugkomst willen zij, gewapend met deze ervaringen, scholen,
instellingen en bedrijven langs om
te vertellen wáárom het geld van
ontwikkelingsorganisaties ook aan
mensen en jongeren met een handicap bestemd moet worden.
“Ik ga daar ook heen om levenservaring op te doen. Op tv zie je het,
dáár besef je het. Waarschijnlijk
schrik je in eerste instantie, maar je
gaat denk ik anders nadenken over
de waarde van geld. Twee euro is
daar een week salaris. Wij willen
door onze reis ook meer begrip
kweken en het draagvlak versterken, zodat meer mensen gaan helpen”, vat Sven zijn missie samen.

21156

Boodschap

www.veth-motoren.com

POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT
TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Het project, een initiatief van de
Nederlandse overheid, staat onder
leiding van Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD)
en Pluryn, locatie Werkenrode.
“DCDD benaderde ons en wij hadden er wel oren naar”, vertelt Do-

rien Meilink, sociaal-cultureel werker bij Werkenrode. “Wij zijn wel
vaker op reis geweest, binnen Europa. Maar dit is een stapje verder.
Het is een unieke kans. DCDD ziet
het als een pilot.”
Ook Xplore, een programma van
het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, is bij de trip betrokken.
Xplore is een subsidieprogramma
voor jongeren van twaalf tot dertig
jaar en bedoeld voor uitwisselingen
en stages in ontwikkelingslanden.
Op die manier zijn zij in staat met
eigen ogen te zien hoe het er daar
aan toe gaat en begrijpen ze waarom ontwikkelingssamenwerking
belangrijk is. Na terugkomst moet
die boodschap doorgegeven worden aan wie het horen wil. Meilink:
“De jongeren moeten per persoon
in 150 face to face-gesprekken vertellen over de reis en over het belang
van ontwikkelingssamenwerking
voor gehandicapten.”
“De deelnemende jongeren hebben
allemaal een lichamelijke beperking. Een aantal van hen is rolstoelgebruiker. Zij hebben zich na een
informatieavond aangemeld als
belangstellende. Wij hebben bewust gekozen voor vijf jongens en
vijf meisjes die allemaal zeer gemotiveerd zijn. Er waren meer geïnteresseerden dan plaatsen. Wij hebben dan ook een strenge selectie
moeten maken.”

Hygiëne
Ter voorbereiding op hun reis krijgen de jongeren zelf ook een aantal
trainingen. Zo worden ze onder

meer voorbereid op de armoede in
Ethiopië.
Ook leren ze om te gaan met wat
ze straks in Ethiopië aantreffen.
Eveneens wordt hen geleerd hoe ze
de gesprekken die ze na terugkomst
gaan voeren, kunnen aanpakken en
hoe ze de pers te woord moeten
staan.
Dorien Meilink: “Wij overnachten
niet bij gastgezinnen, maar in hotels, vanwege de hygiëne en de rust.
Dat zal nodig zijn. De hoofdstad
Addis Abeba ligt op 2.000 meter
hoogte. De ijle lucht gaat ons parten spelen. Daarom hebben wij een
niet te vol programma. Dat zou te
vermoeiend zijn, ook al omdat veel
van de jongeren met vermoeidheidsproblemen kampen.”
“Wij gaan activiteiten ondernemen
met Ethiopische gehandicapte jongeren en gaan echt de buitenwijken
in waar gehandicapten te vinden
zijn. Er zal een wereld voor ons allemaal opengaan. Heel relativerend. Wij gaan niet alleen helpen
maar de deelnemers zullen ook met
zichzelf worden geconfronteerd.
Het mes snijdt wat dat betreft aan
twee kanten.”

aan de deur, ook de binnenvaart wil
hij aansporen. Op de rekening bij
de Rabobank is ruimte genoeg. Diverse bedrijven hebben al een bijdrage toegezegd.
Voor wie hem ook wil steunen:
3175.487.823, ten name van Sven
van Kooten. Wel uw naam of bedrijfsnaam vermelden. Meer informatie over deze reis is te vinden op
www.dcdd.nl.
Sven is door de week druk met
school (vmbo, examenjaar) en
daarom steunt zijn vader hem in al
zijn activiteiten. Daarom kan men
met vragen bij hem terecht:
Jan van Kooten, Kappenwaard 17,
4251 XN Werkendam.
Telefoon:(0183) 50 58 46.
E-mail: jankooten@planet.nl.

GOED DOOR DE
BOCHT MET EEN
VETH KOPROER

Sponsors
Sven: “Het project zelf is betaald:
75 procent door de staat, de andere
25 procent moeten wij zelf bij elkaar sprokkelen. Alles wat we extra
ophalen kan weer worden gebruikt
voor de gehandicapten in Ethiopië.
Dus alle beetjes helpen!”
Sven rammelt niet alleen bij winkels, ondernemers en verenigingen

99.211

Ondanks zijn handicap is de jonge
Werkendammer enthousiast en
energiek. Hij straalt dat ook uit. Zelf
zegt hij: “Ik vind niet dat ik anders
ben dan anderen. Wel word ik gehinderd door mijn handicap.”
Vader Jan van Kooten (ex mts Posttrans en veer Stad Schoonhoven)
vult aan: “Hij doet van alles, gaat
bijvoorbeeld ook stappen en leert
zo zijn grenzen ontdekken. Wel
gaat er veelal een rolstoel mee.”
Sven: “Hoe meer je in een rolstoel
zit, hoe lastiger je gaat lopen. Dat
probeer ik te voorkomen. Het heeft
te maken met doorzettingsvermogen.”

www.veth-motoren.com

POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT
TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69
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Scheepswerf Grave b.v.
Maaskade 28, Postbus 52, 5360 AB Grave
Tel. 0486 - 47 24 64, Fax 0486 - 47 59 88
e-mail: info@scheepswerfgrave.com

Secumar
Aut. reddingsvest
! 90,00 + certificaat
Levis Lux 4 ltr wit
! 31,00

• Alle voorkomende
reparatie werkzaamheden
• Nieuwbouw van alle
typen bedrijfsvaartuigen
• Dokcapaciteit 110 mtr

Scheepselektro - Meet - en regeltechniek
Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs

24 uur service, 7 dagen per week!
Reigersingel 10
Telefoon 0180 - 51 33 33
Werkplaats 0180 - 55 17 31
Fax 0180 - 51 55 33

2922 GP Krimpen a/d IJssel
Autotelefoon : 06 - 53164125
of
: 06 - 53561008

Uw watersportspecialist.
Zie onze website
www.dekker-group.nl

waspoeder Ariel
15 kg. ! 34,00

Openingstijden: Ma t/m Vrijdag 9 tot 5. Daarbuiten in overleg.
In overleg levering aan boord.
Al onze prijzen ex. btw geldig t/m 31 Augustus 2008 of zolang de voorraad strekt.

Spuistraat 40
4697 BB Sint-Annaland

Tel 0166-652454
email: info@dekker-group.nl

Dealer van Honda en Mariner buitenboordmotoren
S.i. gekeurde Jeanneaus en Tinn-silvers
Quicksilver en Topcraft boten
Reparatie en onderhoud buitenboord/inboardmotoren.

• machinefabriek
• hydr.stuurmachines/roeren
• inbouw motoren/generatoren
• stuurhut hefkolommen

Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen,
gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad.

MS. van Riemsdijkweg 45
1033 RC A'dam 020-6311234

Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg
Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08

LEVERING AAN BOORD, DOOR HEEL ZUID NEDERLAND
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Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren
VOLVO, DAF, SCANIA
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Muggen en Mastodonten op de Chao Phraya (slot)

Een grote suikertaart van geluk
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

“Do you know where the River Hotel
is’’, vragen we het rijtje glimlachende Thai die bij de opstapplaats van
een watertaxi zitten. We worden
niet begrepen. Laat maar zijn.
Hadden we het maar niet laten zitten en de weg nog een keer gevraagd. Dan hadden we misschien
niet de verkeerde watertaxi genomen. Voor we het weten zijn we
door een breedlachende schipper
(cheap! cheap!) in een haveloze
longboat gelokt.
Andere longboats speren langs ons
heen, fiever, mooier, beter in de lak.
We pruttelen een zijkanaal in, waar
we gelijk vaart minderen en belaagd
worden door een soort primitieve

niet. Boos begint ze in het Thai tegen onze schipper te tetteren, die
met afwerende gebaren laat weten
dat hij er ook niets aan kan doen
dat deze falang (blanke Europeanen) zo dwars zijn.
We varen verder, een foeterende
grootmoeder achterlatend in haar
dobberende bootje. “Open ‘til late
everyday hambergers” lees ik op een
naambord van een eettent op de
wal. Die uitbater moet nog even op
zijn Engels oefenen. Kanalen drijven vuil langs, doorkruisen een stad
die nooit lijkt te worden afgebouwd.
De zon verlaat een plakkerig heet
Bangkok, de stad van acht miljoen;
het wordt avond. We varen langs

Vorig jaar bezochten schrijver Frank Antonie van Alphen en
fotografe Manon Bruininga Thailand. In een korte serie doen
ze verslag van hun ervaringen daar. Dit is het laatste deel.

parlevinker, een gammel bootje
met een minimaal assortiment aan
waren aan boord. Duidelijk afgesproken werk. “Wanna buy, wanna
buy”, biedt de oude vrouw haar nering aan. We willen overduidelijk

een gebouw dat waarschijnlijk een
hotel had moeten worden, maar
ergens tijdens de bouw raakte het
geld op. Uit houten bekisting steekt
een trap roestig omhoog naar het
niets van de hemel.

Een teken van afscheid. Van de
schier eindeloze rijen gewassen kleren, die langs de waterkant van de
Chao Phraya hangen en ons afvlaggen. Van de grote plompe bakken
die binnenvaartschepen worden
genoemd, van de longboats met de
karakteristieke lange buitenboordmotor. En van onze breedlachende
schipper, wiens lach toch wel verflauwt als mijn vriendin met hem
afrekent.
Voordat we terug naar het River Hotel gaan, voor een laatste nacht in
Bangkok, aanschouwen we nog
eenmaal de pracht van een grote
tempel, een ware kleurenkakofonie. Alsof de Oostenrijkse architect
en kunstenaar Hundertwasser een
boeddhistisch heiligdom heeft gebouwd.
Het gebouw is één en al kleur: bonte ornamenten, glazuren bloemmotieven, maar ook glanzende
goden en fabelwezens. Een grote
suikertaart van geluk.
Natuurlijk kijken we door de roze
bril van de toerist. Morgen weer
terug naar Nederland. Waar de
glimlach een teken van zwakte is,
en geluk korting op een topje.
O
De schone was langs het kanaal. (foto Manon Bruininga)

ALEWIJNSE: UW PARTNER IN NAVIGATIE APPARATUUR
OOK VOOR UW NAVIGATIE APPARATUUR GAAT U NAAR ALEWIJNSE!
ALEWIJNSE INSTALLEERT, REPAREERT, LEVERT EN ONDERHOUDT DIVERSE TOPMERKEN
Installatie vanuit Krimpen a/d IJssel,
Nijmegen en Drachten.
Alewijnse Marine Systems, ook voor uw:
 Binnenvaart AIS systeem
 Rivier piloot & bochtaanwijzer
 Elektronische kaart systeem
 (D)GPS systeem
 Travelvision Q6
 Track & Trace systeem
 Radar overlay systeem
 Marifoons
 Orlaco camera systeem
 Alphatron Basic & Multicolour
apparatuur en camera’s
 Web based fleet management

NIEUW: GEM RIVIER RADAR

De GEM LD 1800 rivier radar is een
degelijke en betrouwbare radar voor
de binnenvaart. Behalve eenvoudig in
gebruik, is deze radar zeer compact en
gemakkelijk te plaatsen. Door de zeer
degelijke constructie, is deze radar
uitermate geschikt om te functioneren
in een drukke werkomgeving en ideaal
voor herplaatsen in bestaande systemen.

ALPHATRON JMA 609

SWISS JFS 364C

SAAB BINNENVAART AIS

!"#$%&'()*+,$-'+.-/()&//

Alewijnse Marine Systems
Van der Giessenweg 51
2921 LP Krimpen aan den IJssel
P.O. Box 16
2920 AA Krimpen aan den IJssel

E-mail amr@alewijnse.nl
www.alewijnse.nl
Tel. +31 (0)180 460 555
Fax. +31 (0)180 511 871
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Een behouden vaart

COVERALL BV
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Rensen Shipbuilding B.V. en Oosse Maritiem B.V. hebben het ontwerp en
de bouw van het casco voor Iswatra N.V. mogen verzorgen.
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Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
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Rensen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33
F: +31(0)78 - 612 06 53

Lauwers 40, 3332 TB Zwijndrecht
T : +31(0)78 - 619 10 40
F : +31(0)78 - 619 35 08

Wim Driessen
M: +31(0)6 - 30 17 94 75
E: wimdriessen@rensenbv.nl

Jaap Oosse
M: +31(0)6 - 53 10 47 05
E : info@oossemaritiem.nl

www.rensenbv.nl
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Biesboschhaven Zuid 10-11 - 4251 NM Werkendam
Tel: 0183 50 52 30

Email: info@veka-group.nl

Website: www.veka-group.nl
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Nieuwe Isabelle is een stuk forser
DOOR JAN HOEK

Freddy en Isabelle de Roeck hebben
drie jaar geleden bij VeKa het 2950
ton metende drogeladingschip Isabelle afgebouwd. Dat het op dit
moment allemaal wat hectischer is,
merkte het echtpaar bij de afbouw
van de nieuwe 5500 ton metende
Isabelle, wederom bij VeKa. “Toen
was het aanzienlijk meer relaxt. Nu
is het een hele toer om alle toeleveranciers volgens planning aan
boord te krijgen.”
Voorlopig blijft het bij VeKa, zoals
op nagenoeg alle scheepswerven,
hectisch. De Isabelle wordt tegelijkertijd afgebouwd met nog een
drogeladingschip en een tanker,
terwijl elders in de Werkendamse
haven naast elkaar de casco’s van
de Paganini, Cooperation en Rosanne geduldig (?) liggen te wachten op hun (afbouw)beurt.

Derde nieuwbouw
Aanvankelijk had familie De Roeck
een casco uit Oekraïne besteld,

maar op het moment dat het casco
in Nederland zou moeten arriveren, moesten ze nog met de bouw
beginnen. Freddy de Roeck zegt
daarover: “We hadden ons vorige
schip verkocht. VeKa had een mooi
strak casco van de Russische werf
Astrakan liggen, dat lag te wachten
op een koper. We hadden toen de
keus een jaar aan de wal te blijven
of een compleet ander project te
starten. Een schipper wil varen, dus
hebben we gekozen voor het laatste.”
Het is voor familie De Roeck het
zesde schip met de naam Isabelle
en het derde nieuwbouwschip. In
1985 werd uit de vaart een 620 ton
metend schip gekocht.
In de loop der jaren werd Isabelle
een stuk forser. Het eerste nieuwbouwschip werd in 1999 bij Fulton
(nu Casco) in het Belgische Hemiksem gebouwd.
>> Lees verder op pagina 31
(foto’s Jan Hoek)

Wij wensen familie de Roeck-Anthonissen
een behouden vaart met het ms Isabelle.
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Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00

Biesboschhaven Zuid 9 - 4251 NM Werkendam
TE L.: 018 3-5 008 55, FA X:0 183 -50 085 6, MOB.: 065 3-1 085 47

W W W. O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L

Wie leverden aan het ms Isabelle
Rensen bv i.s.m. Oosse Maritiem bv

Promarin Propeller und Marinetechnik GmbH

Radio Holland Netherlands bv

Kersten isolatie vof

Vans Bunkers BVBALevering gasolie

Levering casco

Schroef 1700 mm, 5 bladschroef CuAlNi

2 Furuno RHRS-2005TFT rivierradars, Radio

Isolatie woning en machinekameringang

N.V. Handelsmij Nassau

Veka Shipbuilding BV.

700kg

Zeeland SIGMA-550 combipiloot, Radio

Electric Comfort

Electrische Recaro stuurstoel

Levering complete schip

Damen Marine Components

Zeeland SIGMA-120 echolood, Radio

Vloerverwarming in woonkamer, keuken,

Nelf Lakfabrieken BV

ING BANK Shipping Desk Gent-Zeehaven

2 Van de Giessen Optima straalbuizen,

Zeeland SIGMA-700 intercom en Radio

badkamer, douches, hal en het stuurhuis

Coating casco

Financiering

diameter 1.714 mm.

Zeeland SIGMA-130 windmeter

Fa. P.A. Paans & Zn. Stoffering

International Paint (Nederland) B.V.

Oranje Onderlinge Verzekering van

Scheepswerf Jac. Den Breejen b.v.

Periskal Group Periskal Radar Overlay

WindeX Engineering BV

Stralen en conservering

Schepen U.A. Verzekering

Schroefasinstallatie

Werkina Werkendam bv

Airconditioning, overdrukinstallatie en RVS

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Cummins Holland B.V.

IHC Lagersmit BV

Complete elektrische installatie, incl. 2-

klaproosters

Classificatie

2 hoofdmotoren type QSK50-M, 1600 pk,

SUPREME schroefasafdichtingen LD240 en

draadsdatabesturing, monitoring- systeem

Seafix Fire Fighting Systems

Accountantskantoor de Vree Merksem

1800 rpm, 2 boegschroefmotoren QSX15-

witmetalen lagerbussen

met touch-screenbediening, nautisch

Brandbeveiligingsapparatuur

Accountancy

C, 560 pk, 1800 rpm, 2

Verhaar Omega B.V.

pakket, Orlaco camerasysteem, airco-

Polmai Brandbeveiliging

Proximus Telecommunicatie

generatorsets, 4BT3.9-G4, 79 pk, 1500 rpm

2 OMEGA 31130-4k boegschroeven met

installatie, Travelvision antennesysteem en

Brandblusmateriaal, ADNR pakket en

Dacom Telecommunicatie b.v.

ADS van STIGT Masson keerkoppelingen

een vermogen van 560 pk, 1800 rpm

een Tresco kaartplotter

veiligheidsuitrusting

GPS Travelvision Q6 60 cm

SIN Groningen Uitlijnen motoren

Blokland Non Ferro bv

Sygo BV Hoogte- en ladingmeter

Dijvler Materiaal bv

satellietantenne, Telsat

Amco Compressoren bv

Beunkoelers

RAFA B.V. Ramen

Ankerlieren, ankers en kettingen

telecommunitiepakket en een Internet

Compressoren

Kampers Scheepskonstruktie BV

Loggers Rubbertechniek bv

Misti Scheepsreparatiebedrijf

netwerkrouter geschikt voor alle providers

Unisol isolatietechniek bv

Stuurhuis geleidekoker en hydrauliek

Flexibele opstelling woning

Autokraan lengte 12 meter, hydraulisch

DMC Spudpalen en spudpaallieren

Isolatie uitlaatgassystemen

Van Wijk Stuurhuizen BV

De Leeuw bv, Scheepsinterieurbouw

uitschuifbaar tot 18 meter, hefvermogen

Aquamar Waterzuivering

Discom BV

Deuren, roeftrap en diverse aluminium

Volledige betimmering

2000 kg

Waterzuiveringsinstallatie

Uitlaatsystemen t.b.v. hoofdmotoren

luiken

Coverall b.v. Span-plafond

Blommaert BVBA

Huchem Special Products b.v.

Rubber Design BV

Van der Velden Marine Systems

Apart Keukens Hoogstraten Keuken

Voormast type Improval XL en

HC- Roka, HC-Shipclean nieuw, HC-

Flexibele opstelling motor

Stuurpaneel HP6000, 4 roeraandrijvingen

Hoko Installatiebedrijf Sanitair (aanleg)

stuurhuistrap

stripeclean, HC- Metalcleaner, HC-

SKB Scheepsafbouw- en

DWKK 6080/75, 4 roeren HD 220 en 2

SGA Sanitair & Tegel Groothandel -

Zwets Werkendam BV

Geleiclean nieuw en HC- Glashelder.

Konstruktiebedrijf B.V.

spoilers

Afbouwbegeleiding B.V.

Pompen, appendages en hydrofoor

Dirven bvba

Afbouw gehele machinekamer, motoren,

Machinefabriek en

Levering, sanitair en aanleg

Veth Motoren BV

Schilderwerk binnen en buiten met Nelf lak

pompen, alle leidingwerk en de aluminium

scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

Tegel en sanitairhandel Ippel

Veth ballastpomp, type VP14S3

vof Capani-Catering

vloeren.

Koproer

Tegelzetter en diverse leverancies

Total Brussel Smeermiddelen

Catering
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onissen van harte met het ms Isabelle.

SCHEEPSKRANENBOUW
ARNHEM BV
Scheepsreparatiebedrijf MISTI
O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK
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Verkoop en keuring van brandblusmaterialen
RiBrandy Brandbeveiliging
N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf
Keuring brandblusser aan boord ! 7,50 excl. BTW
inclusief voorrijden en SI certificaat

U belt en wij komen.
Vierlinghstraat 12 e
4251 LC Werkendam
tel. 0183 - 678030 of mob. 06-22248335

KIJK OOK EENS OP WWW.BINNENVAARTKRANT.NL

Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42

Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56

• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud

DEN BOER

• Helling 120 meter
• Groot schroevendok

GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN
-

sterk en veerkrachtig
licht in gewicht
hoogwaardig lassen
gemakkelijk te
repareren
- nauwkeurig
uitgebalanceerd

• Scheepsluiken
• Havenservice
• Stalen vloeren
• Alle reparaties boven de waterlijn

ing. J.W den Boer
Noord 41A
Krimpen a.d Lek

radar, JRC

Multicolour Line

Basic Line

Tel. 0180 - 512264
b.g.g. 010 - 4820093

Alphachart

E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.com

joystick systemen
camera’s

satelliet televisie

portofoon

tracking/tracing

Alphatron Marine is importeur, leverancier, installateur en fabrikant
van hoogwaardige navigatie-apparatuur voor de scheepvaart.
Daarnaast bieden we communicatieapparatuur voor zowel
maritieme doeleinden als toepassingen op het land.
Ons werkterrein bestrijkt zeevaart, binnenvaart, yachting en
visserij, waar het navigatie- en communicatieapparatuur betreft.
Binnen de passagiersvaart vervullen wij een innovatieve rol.
Interessant voor de passagiersvaart is het dockingsysteem van de
JMA609 radar wat gekoppeld wordt aan diverse GPS antenna’s.

Proud to be aboard!
Alphatron - communication, observation, navigation

Een ruim aantal passagierschepen zijn voorzien van onze
navigatie- en communicatieapparatuur uitgevoerd in de
welbekende Alphatron MultiColourLine.

Meer weten over Alphatron? Kijk op www.alphatronmarine.com

Postbus 21003, 3001 AA ROTTERDAM, Tel. 010-4534000

De Binnenvaartkrant

29 juli 2008

31

Café ‘t Wiel opent nieuw terras aan haven
DOOR JO BINDELS

Een lang gekoesterde wens van
Elly, Severine en Leopold Gubbels van Schipperscafé ‘t Wiel is
in vervulling gegaan. Sinds dinsdag 1 juli is het nieuwe terras op
het middendeel van de Havenboulevard operationeel.
Het is een zichtbare vooruitgang,
zowel voor de gast als voor de familie Gubbels. Het oude terras lag
wat achteraf en van de weg gescheiden door een deel van de parkeerplaats. De gasten keken zodoende
tegen geparkeerde auto’s aan en
werden ook gestoord door de af- en
aan rijdende auto’s. Bovendien was
het oude terras vanuit het café niet

zichtbaar.
Het nieuwe terras, met zijn 75 vierkante meter en veertig zitplaatsen
dubbel zo groot als het oude, rekent
volledig af met deze negatieve eigenschappen. Het ligt ook niet
meer onder de bomengroep maar
aan de rand ervan waardoor het
grootse deel van de dag zowel de
zonaanbidders aan hun trekken
komen als degenen die de schaduw
prefereren. Het terras is aan drie
zijden voorzien van een glaswand,
dus rustig en ontspannen vertoeven
en toch contact met de straat. De
haven van Maasbracht ligt met zijn
levendige verkeer van jachten en
vrachtschepen op slechts enkele
meters.

De familie Gubbels is zeer verguld
met haar nieuwe terras en laat dat
ook merken door regelmatig te bezoekers te trakteren op gratis hapjes. De gasten worden ook op een
andere manier in de watten gelegd
want de prijzen van de drankjes en
de lunchgerechten (zoals soep met
geroosterd brood, grote portie saté
met geroosterd brood, Italiaans
broodje en uitsmijter ham, kaas en
twee eieren) zijn in deze tijden van
duurte uiterst vriendelijk. Overigens kost een kop koffie in het café
tussen tien en twaalf uur slechts één
euro. In augustus wijdt de familie
Gubbels het nieuwe terras feestelijk
in met een gratis barbecue voor de
vaste cafébezoekers.

Gasvaart bestaat al veel langer
Met veel interesse heb ik het stuk
over de nieuwe Union XII gelezen.
Als gepensioneerd (al zeventien
jaar) 1e kapitein/scheepsmanager
van Chemgas kom ik daarin een
paar dingen tegen die niet de werkelijkheid weergeven. Personen die
ook bij Chemgas hebben gewerkt,

moeten dit ook weten.
Gasvaart is begonnen met Van Ommeren. Propania, Butantjes 1, 2 en
3, Wandria en Escotia waren de
schepen die voor het eerst vloeibaar
gas (LPG) vervoerden. In 1950
wilde BP dit met schepen gaan
doen – het gebeurde tot die tijd nog

INGEZONDEN
BRIEF

in gasflessen. In 1951 kwamen er
drie schepen in de vaart.
Conclusie: de LPG-vaart over water
is nu 2008-1951 = 57 jaar oud; dus
werd er niet pas dertig jaar geleden
mee begonnen, zoals in het artikel
stond.
En ik moet ook zeggen dat het personeel van de LPG-tankers altijd
zeer zware opleidingen heeft moeten volgen. Ze hebben en hadden
alle papieren die maar bedacht
worden en de vereiste diploma’s in
hun bezit.
B. Blom,
ex 1e kapitein/scheepsmanager
duwboot Etna

Het nieuwe terras ligt bijna tegen de Maasbrachtse haven aan. (foto Jo Bindels)

Maasbracht op 11 oktober
decor Landelijke Politiedag
De jaarlijkse Landelijke Politiedag 2008 speelt zich dit jaar in
de haven in Maasbracht. Zaterdag 11 oktober trakteert de politie de bezoekers tussen 10.00
en 16.00 uur op een programma
vol met spectaculaire onderdelen.
Het thema van dit jaar is Beleef
het zelf . Tijdens diverse demonstraties en bij allerlei informatie-

Zo vindt er een spectaculaire
ME-demonstratie plaats op het
water, laten de Bikers van het
korps zien hoe ze te werk gaan
op de fiets en krijgen de bezoekers uitleg over de verschillende
facetten van het politiewerk.

stands krijgen bezoekers de kans
om zelf te zien en te beleven wat
het politiewerk echt inhoudt.

het definitieve programma in te
vullen.

Daar waar mogelijk kunnen de
bezoekers zelf meedoen. De politie is momenteel druk doende

Nieuwe Isabelle
>> Vervolg van pagina 27

De Roeck kocht het schip van 135
x 14,20 meter turnkey van VeKa.
“We hebben in goed overleg het
bestek samengesteld. We hadden
op ons vorige schip goede ervaringen met Cummins, zodat ook de
nieuwe Isabelle wordt voortgestuwd door Cummins-motoren (2
x 1600 pk bij 1800 toeren). We hebben veel onderaannemers die ook
betrokken waren bij de afbouw van

ons vorige schip.”
“We beschikken over vier Slowaakse matrozen en varen vier weken
op, vier weken af. Daarnaast vaart
onze zoon Wesley (21) mee. In het
najaar gaat hij op voor zijn patent
en het is de bedoeling dat hij op
termijn alles over gaat nemen. Op
het achterschip hebben we voor
hem een stuurmanswoning gebouwd.”
“De binnenvaart zit te springen om
personeel. We hebben wel jongens

die willen varen, maar we worden
min of meer gedwongen om ze van
ver te halen. Een piloot heeft in
twee jaar zijn brevet gehaald. Als
een schipper zijn vaarbewijs heeft
gehaald zijn we echter vier jaar verder. Dat zou wat anders geregeld
moeten worden”, stelt Freddy de
Roeck.

Op proef
Met het vorige schip vervoerde familie De Roeck voornamelijk con-

Wij leverden het
stuurhuis met
geleidekoker en
hydrauliek

Elders in de Werkendamse haven lagen de casco’s van de Paganini, Cooperation en Rosanne op hun
(afbouw)beurt te wachten.

tainers tussen Le Havre en Parijs.
Met de nieuwe Isabelle vervoeren
ze in principe alles wat zonder luiken vervoerd mag worden.
De Roeck vervolgt zijn verhaal:
“Voorlopig gaan we drie maanden
op proef containers vervoeren op
de route Antwerpen, Moerdijk,
Mannheim en Karlsruhe. De Isabelle beschikt over twee spudpalen.
We kunnen vijf hoog vervoeren, de
door Kampers geleverde stuurhut
heeft een kolom met een slag van

9 meter, maar we houden het voorlopig op vier hoog (17 x 5 x 4 =
340 TEU).”
“We zijn het eerste schip waarvoor
Dutch Marine Constructions
(DMC) uit Werkendam (ronde)
spudpalen gefabriceerd heeft. Daarnaast heeft DMC het roestvaststaal
en het buitenijzerwerk geleverd en
de door Van Wijk geleverde koproeren geplaatst.”
O

Wij wensen
ms Isabelle
en haar bemanning
een behouden vaart.

Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek

Telefoon (078) 676 38 11
Telefax (078) 676 48 53
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• Branderketels 230 en 24v (tevens met voorziening voor tapwater)
• Vergassingsketels (met carburateur)
• Rookgasafvoeren en schoorsteenkappen
• Boilers (direct of indirect gestookt)
• Alle aanverwante artikelen voor C.V. installaties
• Electrische verwarming (oliegevulde wandconfectoren)
Tevens specialist voor uw Gaskeuringen volgens S.I., Hydroforen, drinkwaterfilters, Electrotechniek, Non food scheepsbenodigdheden
en Aandrijftechniek
(roerwerk kettingen, V-snaren, kogellagers, tandwielen enz.enz).
Geyssendorfferweg 61 - 3088 GJ Rotterdam
Tel.: 010 - 414 90 55 - fax 010 - 414 93 33 - info@troost-rotterdam.nl

24 uur service
Vertrouwen
Kwaliteit

Installatie, onderhoud, revisie van alle
merken scheepsdieselmotoren en
keerkoppelingen, afbouw van nieuwbouw
casco‚s, tevens alle voorkomende
werkzaamheden aan elektrische en
hydraulische installaties.

MOTOREN INBOUWEN
Bij MARKERINK
in Lobith bent U
aan het JUISTE adres!

Officieel Wärtsilä - Deutz dealer

KMD MOTOREN MET
CCR FASE II CERTIFICAAT

4DIFFQTCFUJNNFSJOH
.FVCFMNBLFSJK
,FVLFOT
7FSCPVXJOHFO

DEZE MOTOREN VALLEN ONDER DE HUIDIGE SUBSIDIEREGELING
DIESELMOTOREN VOOR BINNENVAARTSCHEPEN (2005/2006)
GEPUBLICEERD DOOR EN AAN TE VRAGEN BIJ SENTER NOVEM TE
ZWOLLE. OOK TER VERVANGING VAN UW HUIDIGE MOTOR.

7BLNBOTTDIBQPNJOUFMJKTUFO

KMD WS op basis DAF WS....................................
Certificaatnr: R4*II*E2E3*0045
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD WS 315.2 315 pk/242 kw..........  15.800,=
KMD WS 400.2 400 pk/295 kw..........  16.800,=
KMD XF of basis DAF XF .......................................
Certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0047
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD XF 450.2 450 pk/335 kw ...........  20.300,=
KMD XF 510.2 510 pk/375 kw ...........  21.300,=
KMD S14 op basis Scania V8 ...............................
Certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0046
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD S14 450.2 450 pk/335 kw .......... 20.700,=
KMD S14 op basis Scania V8 ...............................
Certificaatnr: R4*II*E2E3*0048
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD S14 550.2 550 pk/405 kw .........  22.500,=
KMD M op basis Mercedes / MAN V6/8/10/12 ....
certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0049
(andere uitvoeringen op aanvraag)
KMD V10 585.2 585 pk/437 kw .Prijs op aanvraag
KMD V12 704.2 704 pk/525 kw....Prijs op aanvraag

Biesboschhaven Zuid 9, 4251 NM Werkendam
TE L.: 018 3- 50 085 5, FAX :01 83 -5 008 56 , M OB .:06 53 -10 85 47

NEDERLAND B.V.
Voor alle soorten lieren en kluizen
Gespecialiseerd in:

•
•
•
•

BINNENVAART
VISSERIJ
ZEEVAART
BAGGERIJ

tel. 0164-680097 fax 0164-681971
www.lemans-nederland.nl
Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama
kluizen
• blokken en
schijven
• fairleads
• verhuur van
lieren

Motoren geleverd met dubbelwandige brandstofleidingen
PRIJZEN EXCL. BTW. GARANTIE 2 JAAR
Gereviseerde
motoren leverbaar met CCRcertificaat
Fase I + Fase II

AFDELING MOTOREN TECHNIEK

Revisie van alle typen dieselmotoren,

Bijlandseweg 30, 6916 BJ Tolkamer, www.markerink.nl, info@markerink.nl, T: 0316-541041, F: 0316-542436

www.kika.nl
Giro 8118

Brandstofpompen, verstuivers, startmotoren en dynamo’s
Krukasslijpen, cilinders uitslijpen, cylinderkoppen reviseren.
Levering inbouwmotoren, o.a. SCANIA, DAF, VOLVO
en MERCEDES
A. Huismanstraat 5, NL-Staphorst
Tel. +31(0)522/46 14 35 - Fax.: +31(0)522/46 20 60
Priv.: +31(0) 522/26 14 74
internet : http://www.ktbkoning.nl

Nijverheidsweg 37-39 6541 CL Nijmegen
TEL: 024 - 6782233 FAX 024 - 6782239
E-mail: info@van-gemert.nl

Alle scheepsbetimmering en bovenwater reparaties.
Roefverbouwingen aluminium werkzaamheden:
radarmasten - telescoopmasten - aluminium trappen
luiken en daken.
Ramen en deuren met geïsoleerde profielen en
dubbelglas en natuurlijk onze stuur huizen met
en zonder hefkolom.
Dit alles onder één dak.
Bel vrijblijvend voor meer informatie:
tel. 024-678 22 33

WWWAUTENANL
2!$!2PILOT ª
NAVIGEERT BETER
$E 2!$!2PILOT ª COMBINEERT
INFORMATIE VAN RADAR '03 EN
ELEKTRONISCHE KAART -ET AANVUL
LENDE INFORMATIE ZOALS DE SNEL
HEID VAN ANDERE RADARECHOS OF
SCHEEPSNAMEN VAN SCHEPEN MET
!)3 WORDT DE SCHIPPER ZIJN EIGEN
VERKEERSBEGELEIDER
2!$!2PILOT ª IS DE NIEUWE
DIMENSIE IN HET NAVIGEREN
2OGGEWEG E \ .IJMEGEN
4EL      
% MAIL INFO AUTENANL
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AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL

AGENDA KSCC

AGENDA WITTE ZWAAN

Nijmegen

Di. 02 sept. 10.00 uur

Na de H. Mis is de aalmoezenier en een

Zondag 03 augustus

Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur

Spreekuur directeur/aalmoezenier

start KSCC gymnastiek

bestuurslid aanwezig.

09.30 uur: Br. Fokko Stalman Viering

volksdansen o.l.v. mevr. Girbes

zondags na de eucharistieviering

Di. 09 sept.

Bibliotheek geopend.

van het Heilig Avondmaal

Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur

en/of telefonische afspraak

start cursus vaarbewijs1, les 1

Woensdag 14.00 uur

19.00 uur: geen dienst

sjoelen en kaarten

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering

Wo.10 sept.

Handwerken-kaarten-bibliotheek geopend.

Maandag

14.00 uur start bridge (oneven weken)

10.30 uur Stafvergadering (2-wekelijks)

Do. 11 sept. 14.00 uur start cursus Engels

Extra:

14.00 uur repetitie KSCC toneelgroep

Zo. 14 sept. Ziekenzondag

Do. juli 31:

19.30 uur

Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur

13.30 uur Pergamano

do. aug. 07: 13.30 uur Pergamano

Donderdag
15.30 uur verzorgen bulletin (oneven weken)

Agenda Rotterdam

do. aug. 14: 13.30 uur Pergamano

Vrijdag 09.30 uur bloemschikken (kerk)

Zondag 11.00 uur

do. aug. 21: 13.30 uur Pergamano

H. Mis, aansluitend koffiedrinken

do. aug. 28: 13.30 uur Pergamano

Maandag 14.00 uur

zo. aug. 31:

Extra van en rondom KSCC Nijmegen

Repetitie Zangkoor

Di. 29 juli start Nijmeegse fietsvierdaagse
Di. 12 aug. 19.30 uur

Agenda Het Zuiden

KSV Schuttevaer GLD. Vergadering

Zondag 10.30 uur

Di. 19 aug. Start KSCC repetitiekoor

H. Mis, aansluitend koffiedrinken.

Zondag 10 augustus

sjoelen en kaarten

09.30 uur:

Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur

Br. T. Huisman uit Appingedam

Franse les, hiervoor dient u zich wel op

19.00 uur: geen dienst

te geven
Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur
repetitie zangkoor
Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur

Woord- Communiedienst

Iedere donderdagavond, aanvang
19.30 uur Bijbelbespreking en Bidstond
of Gemeentekring.

Verder geen activiteiten wegens vakantie.

www.baptisten-delfzijl.nl

De Witte Zwaan: Eemskanaal N.Z.

10.30 uur

RECEPTEN rubriek

STEUNPUNT AMVV

Het Katholiek Sociaal Cultureel
Centrum (KSCC) en het RK Schipperspastoraat zetten zich in voor
de schippersgezinnen en opvaren-

Steunpunt Binnenvaart biedt als
“bruggetje naar de wal” hulp bij
ongevallen en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen.

Sweet Marowijne

den van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot. De alarmnummers
van de sociale helpdesk zijn 24 uur

Het AMVV-steunpunt zoekt zaken
uit en helpt problemen op te los-

per dag bereikbaar:

via:

(024) 377 75 75
0655 35 66 66

0620 11 23 19
(010) 206 06 05

www.kscc.nl

steunpuntamvv@hetnet.nl

Ingrediënten:
(voor vier personen)
400 g varkensfiletlappen
(in reepjes gesneden)
100 g bacon (in reepjes gesneden)
400 g kouseband
1 teentje knoflook (fijngesneden)
2 grote zoete aardappel
(in dunne korte frites gesneden,
circa 500 gram)
2 grote rode ui
1 rode peper
1 eetlepel kokos (gemalen)

sen. Het steunpunt is bereikbaar

ven, 29 smeltglas, 30 niet door twee
deelbaar, 31 aldaar, 33 uitroep van
verrassing, 34 grafische voorstelling, 35 muzieknoot, 38 parasiet,
40 werktuig, 43 gemeen, 45 vroegere Griekse munt, 47 soort hagedis, 48 satan, 49 oorveeg, 52 rivier
in Spanje, 53 rivier in België, 54
halfbloed.

1 einde, 3 grootvader, 6 kus, 9 dodelijke ziekte, 11 zinnebeeld van de
waakzaamheid, 13 moeder-overste
in een klooster, 15 zijrivier van de
Saale, 16 meer (Duits), 17 vinnig,
18 hoofddeksel, 20 van het Romeinse Rijk, 22 oeroude stad, 23
hogeschool in Delft, 24 ingenieur,
26 lanthaan (scheik.), 28 onbedor-

VERTICAAL

1 vervelend, 2 drinkgelag, 3 voegwoord (Duits), 4 kleine opening in
de huid, 5 reeds, 7 gebod, 8 Vereniging voor Sexuele Hervorming, 9
studentenorganisatie, 10 rottend
lijk, 12 nachtvogel, 14 oud vrouwtje, 17 oude Franse munt, 18 zuurgraad, 19 muzieknoot, 21 bekend
epos, 22 Verenigde Naties, 23 tus37

2

3

4

5

9

11

12

7

51

25

11

5

41

18

19

23

24

28

JA!

14

20

21

25

26

27

29

30

31
36

43

37

32
38

33

34

39

40

44

45

47

41

46

48
49

14

senwerpsel, 25 hert, 27 mits, 32
heilige maagd, 33 stopsignaal, 36
bijenhouder, 37 baardje, 39 bepaalde vergoedingen voor zekere
werkzaamheden, 40 hoog land, 41
beddengoed, 42 Noorse schrijver,
44 uiteinde, 45 fout, 46 drietal, 50
benedenwindse zijde, 51 voorzetsel.

22

54

6

52

44

8

16

22

52

6

13

17

42

Bereiding:
Blancheer de kouseband vier minuten in water met zout en het sap van
één limoen en snijd ze vervolgens
even lang als de zoete aardappels.
Kruid de reepjes van de varkensfilet
met zout en peper en roerbak ze
met de bacon, knoflook, ui, rode

peper en de zoete aardappels gedurende vier à vijf minuten in de hete
olie.
Voeg vervolgens de kouseband toe
en roerbak deze twee minuten mee
en breng het geheel op smaak met
zout, peper en de gemalen kokos.
Combineer de Sweet Marowijne
met tomaten, maïs, salade of een
compote van ananas en banaan.
Dit recept is beschikbaar gesteld door
www.vlees.nl.

Oplossing krant nr. 16 opsturen voor
6 augustus 2008!
(Zie ook onze internetsite
www.binnenvaartkrant.nl waar u
uw puzzel-oplossing kunt
doorgeven!)
De Binnenvaartkrant
Postbus 24202
3007 DE Rotterdam
of kijk op
www.binnenvaartkrant.nl

10

15

35

3 eetlepels olie
snufje zout
snufje peper
limoensap

Puzzelwinnaar krant nr. 15: G.A. Admiraal - Plaats: Hasselt - Oplossing: Roerproppeler

HORIZONTAAL

1

(niet iedere vrijdag)

t/o. Praxis, GRONINGEN, tel. 050-3116477

HELPDESK KSCC

PUZZEL

cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes

50

53

51

54

Vul in en stuur de bon in
een open envelop zonder
postzegel naar:

%F#JOOFOWBBSULSBOU

Kijk ook eens op:

www.binnenvaartkrant.nl
www.vlootschouw.nl

Antwoordnr. 70133
3070 VB Rotterdam
Uw abonnement dient
2 maanden van te voren
schriftelijk opgezegd te
worden.

Ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven!
Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee.
Verzendadres:
(evt.)Bedrijfsnaam:
T.a.v. Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
BTW nummer:

Land:
Email:

! Faktuuradres zelfde als verzendadres
! Faktuuradres anders, nl.:
(evt.)Bedrijfsnaam:
T.a.v. Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
BTW nummer:

Land:
Email:

Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 21,95*
(incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven
(Post)bankrekeningnummer:
Tenaamstelling rekeninghouder:
Banknaam: ____________________________________________________________
Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________
U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening
wordt afgeschreven. Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen (bij Duitse rekeningen 6 weken,
bij Belgische rekeningen 6 werkdagen) de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het
geïncasseerde bedrag terug te boeken.

Datum:

Hantekening:

*Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 63,00 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont,
dan kost het jaarabonnement EUR 21,95 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Wij kunnen bedragen incasseren
van Duitse en Belgische rekeningen. De Belgische mensen kunnen een formulier bij onze administratie aanvragen
m.b.t. ‘Opdracht tot domiciliëring van betalingen’ dat zij ingevuld aan hun eigen bank kunnen geven/sturen.
Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

De Binnenvaartkrant

Giro 999 Den Haag
www.vluchteling.org

Pompen

POMPEN

Pompen

Help
vluchtelingen
hun dromen
waarmaken!
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Pompen

Pompen

EEN KRACHTIGE POMP?
kies DESMI K&R pompen!

Pompen

Postbus 9684 - 3506 GR Utrecht

WORD VRIEND
VAN EEN VLUCHTELING

Tel. (030) 261 00 24
Email desmi_kr@desmi.com
www.desmi.com
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AIRCONDITIONING
Een goede klimaat-beheersing is afhankelijk van de juiste serviceverlening
Mient 14a, 2903 LC
Capelle a/d IJssel
Telefoon: (010) 44 22 564
Fax: (010) 44 22 613
Email: info@compair-airco.nl
Site: www.compair-airco.nl

H. van Gemert houdt ‘t droog met

Uniek condenswerend aluminium raamprofiel
en voorzien van dubbele beglazing

Nijverheidsweg 37-39
6541 CL Nijmegen
TEL: 024 - 6782231
FAX: 024 - 6782239
• Te leveren in alle maten en modellen
• Raamprofielen in gemoffelde
of geannodiseerde uitvoering leverbaar
• RVS-Look is ook mogelijk
• In klap- en vaste uitvoering leverbaar

• MONTAGE BINNEN
ENKELE DAGEN!
• SERVICE DOOR HEEL NEDERLAND!
Koude
brug

• BEL (010) 442 25 64 OF KIJK BIJ
WWW.COMPAIR-AIRCO.NL

Licence number: 1013879

Onderdeel van de van Gemert Group

!  

Wij bieden een landelijk servicenetwerk en
beschikken over uitsluitend ervaren servicetechnici en zijn 24 uur per dag bereikbaar
het hele jaar door. Voor deze service
medewerkers speelt niet alleen het
technische aspect een belangrijke rol,
maar ook hoe u en uw medewerkers het
klimaat ervaren aan boord. Om de kwaliteit van
de installatie en onze werkzaamheden te waarborgen
beschikken wij over het ISO-9001 kwaliteitscertificaat en VCA
veiligheidscertificaat. Dit geeft u als opdrachtgever de zekerheid
van gepast advies, hoogwaardige installatie en persoonlijk contact.

!  

TeamCo Shipyard
kenmerk van expertise en kwaliteit

!  

TeamCo Shipyard geniet faam als afbouwspecialist van casco’s voor de
binnenvaart en kleine zeevaart.
In Heusden beschikt TeamCo
over moderne faciliteiten
en een team ervaren en
gemotiveerde scheepsbouwers.

Tel: +31(0) 416 665500
Fax: +31(0) 416 665505

TeamCo werkt klantgericht en koppelt topkwaliteit aan scherpe prijzen. Vanaf
de eerste kennismaking tot na
de oplevering staat TeamCo
haar relaties met raad en
daad terzijde. Voldoende
reden om met TeamCo in
zee te gaan.

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

Wij zijn de goedkoopste!

FEMM
SCHEEPSUITRUSTING

IN DE NASSAUSTRAAT

IN ANTWERPEN !
Nassaustraat 40-42 Antwerpen
Tel. +32(0)3-2906644
Fax +32(0)3-2906646
Mobiel +32(0)4-78656736
Internet www.femm.be
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REDAKTION SARAH DE PRETER | MOBIL +31 (0)6 22 70 18 93 | E-MAIL SPRETER@CHELLO.NL

Rund 300 t Diesel ausgelaufen – Schaden geht in die Millionen Euro

Schwere Havarie mit
Binnenschiffstanker bei Geesthacht
Von Eckhard-Herbert Arndt
Im Unglück doch noch einmal
Glück gehabt. So lassen sich die
Folgen des schweren Tankerunfalls vom 16.Juli auf der Elbe
vor der Schleuse von Geesthacht
zusammenfassen. In den frühen
Morgenstunden, gegen kurz
nach halb vier, waren das mit
rund 920 t Diesel beladene Binnentankschiff Undine sowie der
mit Erz beladene Trockenfrachter Aldebaran im Einfahrtsbereich der großen Elb-Schleuse
bei Geesthacht miteinander kollidiert. Während die Aldebaran
nur ein paar Schrammen abbekam, traf es die mit Bergfahrt in
den Schleusenkanal einlaufende
Undine massiv. Der Steuerbordanker der Aldebaran touchierte
den Tanker an dessen Steuerbordseite und riss dabei den
Schiffsrumpf auf gut 30 m Länge
auf.
Aus dem mit sehr hochwertigem
Diesel beladenen Tanker ergoss
sich unmittelbar danach ein dicker
Krafstoffstrom in die Elbe. Zwar
rückte die Geesthachter Feuerwehr
sehr schnell nach dem Eingang der
Havariemeldung an um eine Ölsperre auszubringen. Doch die Zeit
bis zum Abschluss der Maßnahme
reichte aus,dass noch rund 300 t
Kraftstoff in den Fluss gelangten

und mit der Strömung fortgetragen
wurden.
Über die verloren gegangenen Dieselmengen kursierten im Laufe des
16.Juli immer wieder neue Zahlen.
Mal war von bis zu 400 t die Rede,
dann wieder von „nur“ 120 t. Inzwischen ist es amtlich: Gut 300 t
Kraftstoff gelangten in den Fluss.
Damit war die Havarie bei Geesthacht für den Umweltschutzbund
BUND „einer der schwersten Naturkatastrophen“ der vergangenen
20 Jahre auf der Elbe.

Abstimmungsprobleme
In den Stunden nach der Havarie
vom 16.Juli lief eine groß angelegte Umweltschutzaktion mit Feuerwehr, Technischem Hilfswerk,
Polizei und Mitarbeitern von Spezialfirmen an. Ihr großes Ziel: verhindern dass das Dieselöl den
Hamburger Hafen erreicht beziehungsweise wertvolle Naturschutzgebiete entlang der Elbe verseucht.
Zeitweise waren zwischen 120 bis
150 Kräfte aus, Schleswig-Holstein,
Hamburg und Niedersachsen im
Einsatz. Doch die Maßnahmen verliefen nicht überall erfolgreich. So
kam der Dieseltreibstoff aufgrund
von Gezeiten und Wind schneller
voran als gedacht. Zudem erfüllten
ausgebrachte Ölsperren nicht überall ihre Funktion. Auch kam es
zwischen den beteiligten Einsatz-

Boote der Feuerwehr auf der Elbe bei Hoopte/Zollenspieker. Der Ölfilm hatte sich auf eine Länge von 12 Km ausgedehnt.

kräften immer wieder zu Kommunikationsproblemen. Nach Auskunft eines Einsatzführers der
beteiligten Feuerwehren aus niedersächsischen Gemeinden gab es
diese Abstimmungsprobleme vor
allem auf Hamburger Seite. Anja
Hajduk, die neue Umweltsenatorin
des Bundeslandes Hamburg – sie
gehört der Partei Grün Alternative
Liste (GAL) an – stellte denn auch
zwei Tage nach der Havarie selbstkritisch fest dass die Art und Weise

Donauausbau:
„Schmerzgrenze ist erreicht“
Der Deutsche Wasserstraßenund Schifffahrtsverein (DWSV)
fordert ein Umdenken der Bundesregierung in Sachen Binnenschifffahrtspolitik. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung
am 17. Juli wurde der Bund erneut aufgefordert den Ausbau
der Donau nun endlich voranzutreiben.
Mit der ‘Kompromissvariante C’
(dem Bau einer Staustufe zwischen
Straubing und Vilshofen) ist die
Schmerzgrenze laut Dr. Roland
Fleck, Vorsitzendem des DWSV, erreicht. „Ein weiteres Zurückweichen
vor immer neuen Forderungen seitens Ausbaugegner können wir
nicht mehr hinnehmen. Auch dann
würde es keinen Konsens geben das
hat die Entwicklung in der Vergan-

genheit überdeutlich gezeigt. Ich
darf als jüngstes Beispiel das Zusammentreffen von Ausbaubefürwortern und Ausbaugegnern mit
der EU-Verkehrskoordinatorin Karla Peijs nennen.“

Knoten lösen
Frau Peijs hatte im Februar Umwelt- und Wirtschaftsvertreter in
Niederbayern für ein Gespräch über
den Donauausbau um den Tisch
gebeten, was sich aber als wenig
erfolgreich herausstellte. Die Meinungen klaffen nach wie vor meilenweit auseinander. Dabei sei es
doch an der Zeit den Knoten zu
lösen, mahnte Fleck auf der Mitgliederversammlung: „Die Bürger in
der Region, aber auch unsere südeuropäischen Nachbarn erwarten
eine Entscheidung. Mit dem Ergeb-

nis des Raumordnungsverfahrens
liegt die Basis dazu vor. Es wäre politisch, wirtschaftlich und ökologisch unverantwortlich die Entscheidung weiter zu verzögern. Dies
umso mehr, als die jüngst veröffentlichten Ergebnisse des Planco-Gutachtens die Umweltfreundlichkeit
und Leistungsfähigkeit der Binnenschifffahrt im vergleich zu Schiene
und Straße mit Zahlen und Fakten
belegen.“ Der Bundesregierung als
Auftraggeber dieses Gutachtens forderte Fleck auf, zu den Ergebnissen
zu stehen: „Wer sich für umweltund klimafreundliche Gütermobilität einsetzen will, der muss sich
dann auch für die Binnenschifffahrt
aussprechen und ihr die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung
stellen. Wer A sagt muss auch B sagen, oder an der Donau: C.“

der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Einrichtungen noch
einmal genau überprüft werden
müsse um entsprechende Lehren
zu ziehen.

Schuldfrage
Am 18.Juli wurden die Umweltschutzarbeiten eingestellt, nachdem Experten festgestellt hatten
dass praktisch kein Öl mehr nachzuweisen war. Die Masse des Treibstoffs war verdunstet, kleinere Men-

gen waren mit dem Strom
weiterverteilt worden.Der verunglückte Tanker wurde in die HitzlerWerft nach Lauenburg an der Elbe
verbracht, wo der Schaden beseitigt
werden soll. Die Kosten der Havarie
dürften nach Experteneinschätzungen in die Millionen Euro gehen.
Weiterhin ungeklärt ist die Schuldfrage. Immerhin: Es kam zu keinen
Personenschäden. Zudem konnten
bei keinem der beiden Schiffsführer
Alkohol nachgewiesen werden.

„Binnenschifffahrt statt Überholverbot“
Die Linke in Nordrhein-Westfalen
(NRW) sind nicht einverstanden mit
Plänen des Verkehrsministeriums das

kann der drohende Verkehrskollaps
in NRW nicht verhindert werden“, ist
sich Fröse sicher. „Stattdessen ist die

Überholverbot für LKW auszubreiten,
Standspuren für den Verkehr freizugeben sowie die LKW-Maut zu erhöhen. Konzeptionslos und schon

konsequente Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und die Binnenschifffahrt dringend erforderlich.“

mal gar keine geeignete Antwort auf
den stark zunehmenden Güterverkehr nennt die verkehrspolitische
Sprecherin der Partei, Edith Fröse, die
Pläne. „Mit derartigen Maßnahmen

Die Partei der Linke ist auch der Meinung dass gefährliche Güter auf den
Autobahnen nichts zu suchen haben.
Diese Zeitbomben müssten aus dem
Straßenverkehr gezogen werden, so
die Partei.

Weniger Straftaten auf dem Wasser
Die Anzahl der Straftaten auf den
Wasserstraßen in Sachsen-Anhalt
ist im letzten Jahr zurückgegangen.
Das geht aus der Jahresstatistik der
Wasserschutzpolizei hervor.
2007 registrierten die Polizisten
insgesamt 652 Straftaten. Dabei
handelte es sich in 267 Fällen um
Umweltdelikte, wie beispielsweise
Gewässerverunreinigung.

Die Anzahl der Anzeigen nach dem
Binnenschifffahrtsrecht stieg um 28
auf 100 an. Es kam zu 41 Binnenschiffsunfällen gegenüber 47 im
Jahr zuvor. Trunkenheit im Schiffsverkehr kam 2007 ungefähr genauso häufig vor wie 2006.

De Binnenvaartkrant

29 juli 2008

36

Boxenstopp für Eiserne Lady
In Rendsburg musste man vergangene
Woche ein paar Tage auf die berühmte Schwebefähre über den Nord-Ostseekanal verzichten. Das Wasser- und
Schifffahrtsamt (WSA) Kiel-Holtenau
hatte die ‘Eiserne Lady’ wegen Wartungsarbeiten aus dem Betrieb genommen.
Die 1913 im Auftrag des letzten Kaisers erbaute Schwebefähre ist weltweit eine Rarität. Im vergangenen Jahr
hat sie mehr als 51.000 Mal den Kanal
überquert und dabei über 6.600 Kilometer zurückgelegt. Das WSA nutzt
jedes Jahr die Schulferien für Instandsetzungsarbeiten an der Schwebefähre, die im Dezember den 95.
Geburtstag feiert.

O

Schleuse Duisburg-Meiderich gesperrt
An der Schleuse Duisburg-Meiderich
haben umfangreiche Instandsetzungsarbeiten angefangen. In den
kommenden drei Monaten ist die
Schleuse deshalb komplett für die

Schifffahrt gesperrt. Schiffer, die
zwischen Rhein und Rhein-HerneKanal wechseln wollen, können nur
den Weg über die Ruhrschleuse nehmen.

Die Instandsetzung der Schleuse ist
nötig weil sie hoch belastet ist. Im
Schnitt finden 30 Schleusungen pro
Tag statt. Nun ist es an der Zeit die
Stahltore und Schützen samt An-

triebe auszuwechseln. Darüber hinaus bekommen einige Stahlteile
die nicht ersetzt werden einen neuen Korrosionsschutzanstrich. Auch
das Hubgerüst wird verstärkt.

Die WSV will die Sperrzeit auch für
weitere Arbeiten nutzen, wie die
Modernisierung der elektrischen
Anlagen und kleine Ausbesserungen
an den Kammerwänden.

VBW übernimmt Koordination;
frischer Start für InBiLo
Die Initiative Binnenschifffahrt
und Logistik (InBiLo) startet neu
durch. Neben dem Bundesverband der Deutsche Binnenschifffahrt (BDB), dem Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen
(BöB), dem Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV)
ist nun auch der Verein für europäische Binnenschifffahrt und
Wasserstraßen (VBW) offiziell
mit im Boot.
Am 26. Juni haben die Verbandsvertreter auf einer gemeinsamen

Tagung die Details ihrer Zusammenarbeit besprochen. Dabei hat
der VBW die Koordination von InBiLo übernommen.

Gemeinsame Aktionen
“Der VBW ist eine branchenneutrale Förderorganisation ohne
kommerzielle Interessen und daher
bestens geeignet, in dieser Sonderrolle die laufenden Geschäfte der
Initiative zu führen”, sagt Robert
Baack, Vizepräsent des BDB. Baack
übernimmt die Vertretung des BDB
im Lenkungsgremium von BDB-

Präsidenten Dr. Gunther Jaegers.
Die InBiLo erhält fortan auch einen
Sprecher, der in einjährigem Turnus
im Rotationsverfahren aus den Verbandsvertretern im Lenkungsgremium ernannt werden soll. Diese
Rolle wird zuerst von BöB-Präsidenten Dr. Rolf Bender übernommen und wird nach dessen Ausscheiden als BöB-Präsident im
Oktober auf seinen Nachfolger
übergehen. “Es war uns wichtig für
den Neuanfang einen Sprecher zu
gewinnen der die Initiative seit der
Gründung begleitet und zusam-

men mit dem neuen Koordinator
durch seine Erfahrungen wichtige
Impulse für den Beginn der inhaltlichen Arbeit geben kann”, kommentiert VBW-Vizepräsident HansJoachim Welsch.

Eckpunkte
Erste Eckpunkte für die kommende
Arbeit sind bereits festgelegt. Die
InBiLo wird eine Internetplattform
schaffen, auf der Verlader und andere Interessierte Informationen
und Kontaktdaten zu Ansprechpartnern rund um das System

K I C K E R S
Möchten Sie ein Gesuch, ein Angebot oder
eine Mitteilung veröffentlichen?
Dann schalten Sie eine Kleinanzeige in der
Binnenvaartkrant. "Kickers" sind sowohl für
Privatpersonen als auch für Unternehmen
eine exzellente Möglichkeit, die
Binnenschifffahrt zu erreichen.
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“Wir kommen damit dem Wunsch
vieler Verlader, Spediteure und Hafenbetreiber nach einer einheitlichen Vermarktung des Gesamtsystems Wasserstraße/Schifffahrt/
Häfen einen großen Schritt näher“,
so Dr. Rolf Bender. „Ich freue mich
darüber dass es nun endlich mit der
inhaltlichen Arbeit losgeht.“

Wenn Sie sich einen "Kicker unter Chiffre" wünschen, beachten Sie bitte die
zusätzlichen Verwaltungskosten: € 3,50

 14,25 31,50

Wann erscheint Ihr "Kicker" in der Zeitung?
Wenn wir in der geraden Woche vor Freitag
12.00 Uhr Ihr Kicker-Formular erhalten, so
steht Ihre Kleinanzeige am darauf folgenden
Dienstag (in der ungeraden Woche) in unserer
Zeitung.

Wasserstraße erhalten. Ebenso in
Planung sind weitere Marktplatzveranstaltungen für Verlader, Spediteure und Parlamentarier sowie
Messeauftritte in 2009.

 33,75  73,25

Telefonnummer

Postleitzahl

Email

Ort / Land

Mehrwertsteuer nr.:

Ihre Kicker-Anzeige wird wie einen Kundendienst kostenlos auf unsere
Internetsite geschaltet
Ich bevollmächtige ‘de Binnenvaartkrant’ die Kosten der obenstehende
Kicker-Anzeige automatisch von hierunter stehende Rechnung ab zu schreiben.
Bankleitzahl: ________________________________________________________
Bankkontonummer: __________________________________________________
Auf Namen lauten von: ______________________________________________
Bankname: __________________________________________________________
Land + Ort Name Ihrer Bank: _________________________________________
Sie empfangen demnächst eine Rechnung worauf notiert steht wenn der
Betrag von Ihrem Bankkonto abgeschrieben wird. Nach Abschreibung hat
der Unterzeichner 6 Wochen die Möglichkeit seine Bank Auftrag zu geben
den einkassierte Betrag zurück zu buchen.
Datum: ___________________

 38,75  84,50

Wieviel Schaltungen?

Straße und Hausnummer

Unterschrift: __________________________

Ihr ausgefülltes Kicker-Formular können Sie an die folgende Adresse
schicken: Riomar BV – De Binnenvaartkrant, Postbus 24202, NL-3007 DE
Rotterdam, die Niederlande oder faxen an: 0031-104140212
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HPA will „neuen Geist“ in die
Hafenverwaltung einziehen lassen
VON ECKHARD-HERBERT ARNDT

Die Hamburg Port Authority
(HPA) soll in Zukunft wie ein
modernes Privatunternehmen
strukturiert und geführt werden.
Dieses Ziel verfolgt Jens Meier,
seit dem 1.April kaufmännischer
Geschäftsführer der Hafenverwaltung.
Gemeinsam mit seinem – für den
Bereich Technik zuständigen –
Geschäftsführungsmitglied Dr.
Hans Peter Dücker stellte Meier
jetzt in Hamburg einen so genannten Drei-Stufen-Plan vor. Gleichzeitig bekräftigten beide dass die
HPA alle Kräfte bündeln werde,
damit die großen Wachstumsziele des Elbe-Hafens bis 2015
erreicht werden. Sie sehen unter
anderem im Containerbereich
fast eine Verdoppelung des Umschlags auf dann 18 Mio. TEU
vor.
Im Kern gehe es künftig darum

„Wachstum nicht zu verwalten,
sondern zu steuern“, stellte Meier
klar, der über umfassende Führungserfahrung in der LogistikIndustrie – zuletzt in der FiegeGruppe – verfügt. Eine ganz
wichtige Säule stelle die ‚Trennung von Projekten und Betrieb‘
dar. Es geht für Meier darum dass
gerade Großvorhaben „ganzheitlich“ betreut und durch Projektverantwortliche bis zum Abschluss abgewickelt werden.

Aus eigenen Reihen
Zur neuen Management-Struktur
der Hafenverwaltung, die zum
1.Januar 2009 wirksam werden
soll, gehört eine fünfköpfige Geschäftsleitung, die direkt unter
der kaufmännischen und technischen Geschäftsführung angesiedelt ist. Ihr gehören neben
Wolfgang Hurtienne (Entwicklungsvorhaben) des weiteren
Claudia Flecken (Hafen-

Kernkompetenz: Zur HPA gehören auch zwei leistungsstarke Schwimmbagger,
die auf der Elbe und im Hafen eingesetzt werden. Die HPA will auf diese Technik
im eigenen Hause aus in Zukunft nicht verzichten. (Fotos Eckhard-Herbert Arndt)

Hafen Emmelsum wird ausgebaut
In den kommenden drei Jahren sollen im Hafen Emmelsum zwölf
Hektar Fläche ertüchtigt werden, so
dass sich dort neue Hafenunternehmen ansiedeln können. Die Stadt
Voerde will bis Ende des Jahres die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Hafenerweiterung geschaffen haben.

Damit wird in Zukunft auch der
Emmelsumer Hafen vom boomenden Frachtverkehr auf dem Rhein
profitieren können.
Zur Zeit wird auch über Kooperationsmöglichkeiten mit dem RheinLippe-Hafen Wesel, dem Stadthafen Wesel oder dem Hafen Orsoy
nachgedacht.

Generationswechsel: Jens Meier (links) ist seit dem 1.April neuer Geschäftsführer
der HPA. Sein Kollege Hans Peter Dücker wird zum 30. September die HPA verlassen und in den Ruhestand gehen.

infrastruktur), Harald Kreft (Hafenbahn), Tino Klemm (Finanzen
& Immobilien) sowie Karlheinz
Pröpping (Zentraler Service) an.
Meier: „Alle Führungskräfte kommen aus den eigenen Reihen.“
Damit werde ein Höchstmaß an
Kontinuität sicher gestellt, ergänzte Dücker. Er wird der HPA-Geschäftsführung noch bis zum
30.9. diesen Jahres angehören, da
bis zu diesem Zeitpunkt sein Vertrag läuft. Für die Zeit danach will
sich Dücker, der bereits in der
Führungsposition des ehemaligen Amtes für Strom und Hafenbau (dem Vorläufer der HPA)
stand, Themen zuwenden die direkt mit dem Hamburger Hafen
verbunden sind. Dazu gehört vor
allem der Vorsitz in der Hafenbautechnischen Gesellschaft
(HTG) sowie eine Dozententätigkeit an der TU-Harburg, mit der
die HPA sehr eng zusammenarbeitet.
Als Angehöriger der Generation
60Plus wolle er zudem seinen

JA !

Neue Leitung GIS Forum Donau
Das GIS Forum Donau, der Zusammenschluss technischer Experten
aus den Donaustaaten und Russland, hat eine neue Leitung gewählt. Das passierte auf der jährlichen
Sitzung des Forums im bulgarischen Rousse. Ludwig Steinhuber,
Leiter des Bereichs Verkehrsmanagement bei der Wasser- und
Schifffahrtsdirektion Süd, übernimmt die kommenden vier Jahre
den Vorsitz. Er wird vertreten von
Zoran Lukic aus Serbien.
Die WSD Süd gehört zu den Gründungsmitgliedern des GIS Forums

Donau, das sich zum Ziel setzt, die
Infrastruktur für River Information
Services (RIS) im Donauraum zu
standardisieren und zu realisieren.
Darüber hinaus werden wasserstraßenbezogene Daten zwischen
benachbarte Staaten über eine gemeinsame Datenbank ausgetauscht
und Grundlagen für die Produktion
von Inland-ENC’s (Elektronische
Wasserstraßenkarten) geschaffen.
Das GIS Forum ist ferner Beratergremium für die Donaukommission in RIS-Fragen.

Füllen Sie den Abo-Coupon
aus und senden Sie ihn
ohne Briefmarke an:
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Beitrag für eine Verjüngung in der
Altersstruktur der HPA leisten.
Die zählt gegenwärtig rund 1800
Mitarbeiter, eine Anzahl die nach
Meiers´ Einschätzung die Richtgröße für die kommenden Jahre
bilden werde. Er räumte ein dass
es für die HPA schwieriger werde
ausreichend gut ausgebildete Hafen- oder Wasserbau-Ingenieure
zu finden. Hier stehe man im
scharfen Wettbewerb mit anderen
Häfen oder auch mit Bau- und
Consultingfirmen um die viel zu
kleine Anzahl erfolgreicher Studienabgänger. Kein Thema ist für
Meier die Ausgliederung von Betriebsbereichen unter dem Dach
der HPA, wie zum Beispiel die
eigenen Schwimmbagger, Schuten oder Hafenschlepper.

Keine Berührungsängste
Ein zentrales Anliegen stellt für
Meier die nachhaltige Verbesserung des Ansehens der HPA dar,
und zwar nach den unterschiedlichsten Zielgruppen, von den

Medien über die Politik bis hin
zu den Hafenunternehmen. Denn
inzwischen werde die Hafenverwaltung „für alles verprügelt“ (OTon), das in irgendeiner Form mit
dem Hafen in Verbindung gebracht wird. Er habe noch niemals eine Einrichtung erlebt die
eine derart schlechte Reputation
in der Öffentlichkeit habe wie die
HPA.
Das müsse und werde sich schnell
ändern, sagte Meier, der jedoch
auch einräumte dass die Kritik in
etlichen Fällen nicht nur unangemessen, sondern auch ungerechtfertigt sei. Meier erklärte den
Bereich Kommunikation gegenüber den Medien zur persönlichen
Chefsache. In Zukunft sollten
diese regelmäßig ins Boot geholt
werden um über die Absichten
der HPA zu unterrichten.
Genauso wichtig ist für Meier die
Einführung einer neuen,
leistungsstarken IT-Struktur in
der HPA. Heute gebe es hier viel
zu viele haustinterne Insellösungen. Moderne IT sei auch deshalb
unverzichtbar um die Management-Prozesse so transparent wie
möglich innerhalb der HPA zu
machen.
Zum „neuen Geist“ (Meier) in der
HPA gehöre auch dass es in Zukunft in regelmäßigen Abständen
einen Erfahrungs- und Gedankenaustausch mit dem Top-Management der wichtigen Wettbewerbshäfen geben soll. So werde
er sich in Kürze zum Beispiel mit
dem Chef des Städtischen Hafenbetrieb Rotterdam (HbR), Hans
Smits, treffen, sagte Meier. „Ich
habe da keine Berührungsängste.“
O
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Wij wensen het mts Hollandia en
haar bemanning een behouden vaart

TAPIJT
VINYL
BANKEN
GORDIJNEN
HERSTOFFERING

Een onafhankelijk tussenpersoon

Dijkje 1, Nieuwendijk
T 0183 - 401 933 • F 0183 - 403 837
info@degostofferingen.nl
www.degostofferingen.nl

Thermatras wenst
Aquila Shipping B.V. met
het mts Hollandia
veel "gezond" vaarplezier toe.
Röntgenstraat 12, 3261 LK Oud-Beijerland,Tel. 0186-621388, Fax 0186-620610

Wij wensen het mts “Hollandia”
een behouden vaart, en….
Gaat er toch iets mis,
dan kunt u op ONS rekenen.
Van harte proficiat !!
SAA Overvliet Assurantie Makelaars
Twentestraat 88, 3083 BD Rotterdam
Postbus 9000, 3007 AA Rotterdam
Tel.: 010-4119595, Fax: 010-4139774
E-mail: mail@overvliet.nl
www.overvliet.nl

Hendricks Scheepvaart BV
wij wensen MTS Hollandia en haar bemanning een behouden vaart!

Kleine Landtong 27 - 4201 HL Gorinchem - T +31 (0) 183 642 828 - F +31 (0) 183 630 615
E hs@hsbv.nl - W http://www.hsbv.nl
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Honderd procent Hollandia
DOOR JOHAN DE WITTE

De type N open, met roestvaststalen ladinggedeelte uitgeruste eetbare-olietanker van Aquila Shipping is gebouwd in Zrenjanin op
de werf Begej, door Hendricks
Scheepvaart geleverd, afgebouwd
bij Koedood Dieselservice in Hendrik-Ido-Ambacht en vanzelfsprekend geïnstalleerd met een 1278 pk
Mitsubishi, om zoals bij eigenaren
Joep en Kitty Arends al jaren gebruikelijk is, met eetbare olie te gaan
varen voor Schutter Rotterdam.
Toen K. Damen in 2007 door financiële moeilijkheden de handdoek
in de ring gooide op de Servische
Scheepswerf Begej, was het rvscasco van de familie Arends amper
voor 50 procent gereed. Voor alle
betrokkenen volgde een spannende
periode.
De nieuwe werfeigenaar Mercurius
Groep en het Begej-werfteam continueerden de werkzaamheden,
veranderden de organisatie en beloningsstructuur in combinatie met
noodzakelijke investeringen. Dra-

gomir Subic bleef als manager op
zijn post evenals technisch specialist Vladimir Cuk, die de kwaliteit
op de werkvloer bewaakt, samen
met ontwerper-tekenaar Micha
Vukov.
In de dertien jaar dat de werf riviercasco’s voor Nederlandse opdrachtgevers bouwt, is de kwaliteit gegroeid tot een hoog Europees
niveau. De maatvoering is perfect:
schroefaskoker en kopschroef installeren vereist geen koevoet. De
‘kont’ van de Hollandia is letterlijk
een spiegel, waarin scheepsbouwklasse zich weerspiegelt.
Een rvs-tanker bouwen verlangt
niet alleen materiaal; vakmanschap
en ervaring zijn de spanten waarmee Joep en Kitty Arends met deze
mooie honderd procent Hollandia
voor Schutter varen.

105 ton rvs-materiaal
Het schip is volgens ‘tekening Stolt
Texas’ gebouwd met vierkant voordek, heeft 86 x 11,45 meter als afmetingen en is 2332 ton groot. De
constructie van het schip is geschikt

“De rvs los- en laadequipement, Bornemann-pompen en zeven ladingtanks zijn
conform de hoogwaardige kwaliteitsontwikkeling in deze sector.” Aldus Joep
Arends.

(foto’s Johan de Witte)

volgens de klasse voor een eventuele verlenging naar 110 meter. Zonder equipement is er al 105 ton
rvs-materiaal verwerkt!
Een Masson-koppeling, Wärtsiläschroef en -straalbuis zorgen dat de
paardenkrachten van Mitsubishi
niet op hol slaan. Gestuurd wordt
er met een De Waal-roersysteem en
Radio Holland leverde apparatuur.
Joep Arends vaart al sinds 1995 met
zijn 1250 ton grote Hollandia, voor
Schutter. “De rvs los- en laadequipement, Bornemann-pompen en
zeven ladingtanks zijn conform de
hoogwaardige kwaliteitsontwikkeling in deze sector. Veel klanten
verwerken de geraffineerde producten regelrecht tot babyvoeding.”

Hollandia. Decibels bleven in de
woning steken op 57. Teunis Verveer en zijn medewerkers hebben
zich weer in de bewondering van
Kitty en dochter ‘getimmerd’ door
een praktische woning warmte te
geven.
Voor het interieur hebben Erika en
Johan uit Zwijndrecht gezorgd en
eveneens uit dezelfde gemeente,
deed Keukenline dat voor de keukens. Rullens elektrotechniek transformeerde energie naar functie.
Speadheat uit Ridderkerk houdt de
vloer op temperatuur. Joep: ”Koedood en Verveer kennen we al heel
lang voor betrouwbaar vakwerk.
Ook aan onderaannemers en leveranciers hierbij een dankjewel voor
de samenwerking.”

De eetbare-oliemarkt groeit jaarlijks heel wat sneller dan de beursindex. Het aantrekken van biobrandstof zal hierbij een steeds
grotere rol gaan spelen.

Warmte

Schutter Rotterdam

Joep en Kitty zijn pas in hun element als er weer gang in zit; het
walleven heeft even lang genoeg
geduurd. Niettemin hebben ze er
wel van genoten!
De proefvaart was een eerste indicatie dat het wel goed zit met de

Schutter heeft scheepvaartondernemers in bezit van eetbare-olietankers hard nodig. De relatie bestaat
uit vraag en aanbod en wederzijds
vertrouwen. Schutter Rotterdam
participeert niet met particuliere
scheepvaartondernemers.

Het uit 1847 stammende familiebedrijf werd in 1989 eigenaar van
het controle- en expeditiebedrijf
IGEB. Hiermee groeide de Schutter
Groep door tot deze huidige bedrijfsdiscipline. Het bedrijf controleert eetbare oliën en vetten van
Azië tot aan Zuid-Amerika.
Opdrachtgevers vragen voor vervoer van levensmiddelen de hoogste kwaliteit. De scheepvaart geeft
hierbij met verjonging en modernisering een goed signaal. In 2010
zal het vervoer van levensmiddelen
tot ADNR-klasse 9 worden gerekend.
Schutter ging in 1994 als logistieke
dienstverlener over water van start
met de Aloha. Inmiddels varen er
voor de groep zestien schepen in
regie. Ze zijn van 500 tot 2300 ton
groot en maken een gezamenlijke
tonnage van 20.000.

Wie leverden aan het mts Hollandia
Hendricks scheepvaart BV

Caldic Techniek bv Generatoren

Habeco Hydrauliek Hydrauliek stuurhuis

telefoontoestel, Euroset-2005, 7 stuks.

Novetec BV

Complete schip

Wärtsilä Nederland BV Schroef

Handelsonderneming Beerens BV

Siemens draadloze telefoon, Gigaset 4010

Ventilatie roosters en brandkleppen

Rensen shipbuilding BV Levering casco

Machinefabriek - Scheepstechniek DE

Aluminium stuurhuistrap, sierdakradarmast

classic Tachograaf nat-01

ADT Fire & Security

Koedood Dieselservice BV

WAAL bv

Radio Holland Netherlands bv

A. Rullens Installatiebedrijf b.v.

Brandbeveiligingsapparatuur

Complete afbouw

Stuwa schroefasinstallatie met

2 Furuno kleuren TFT rasterscan

Complete electrische installatie

D.M.T. Sales Ankers en kettingen

Schuttergroep Rotterdam BV Bevrachting

schroefasrem, Stuwa schroefasseals, Stuwa

rivierradars 2005RC, GPS navigator, type

RAFA B.V. Ramen

Machinefabriek en

SAA Overvliet Assurantie Makelaars

stuurmachine en Stuwa roeren

GP-32 Radio Zeeland Sigma 550

Verveer Scheepsbetimmeringen BV

scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

Verzekering

Veth Motoren BV

combipiloot Radio Zeeland Sigma 120

Betimmering

Autokraan 18 mtr.

ADS van STIGT

Veth-Jet boegschroefinstallatie, type 4-K-

dieptemeter Radio Zeeland Sigma 700

Keuken-line

Zwets Werkendam BV

Masson Marine MM W5200, 5,458:1, PTO

1300 S4 met een E-motor, 320 kW, 1800

scheepsintercom Sailor marifoon RT 2048,

Keuken

Zwets pompen en appendages

type 0, stuurwerkpomp en elastische

rpm. Scania generatorset 455 kVA, 60 Hz,

kleur zwart, 2 stuks Modificatie

SGA Sanitair & Tegel Groothandel -

Shell Marine Products Smeerolie

koppeling

t.b.v. boegschroef

eenmansradarvaart, Orlaco camerasysteem

Afbouwbegeleiding B.V.

SLURINK bunkerstations Gasolie

EMHA Technisch Bureau BV

Blokland Non Ferro bv

CCD 9000 met pan/tilt Radio Zeeland

Complete sanitair

Nelf Lakfabrieken BV Coating

Uitlijnen motoren

Beunkoelers hoofdmotor

computer, type Brainbox, 2,6 GHZ HP

Aannemingsbedrijf J. Alderliesten & Zn.

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Amco Compressoren bv Compressorset

SIJBO Techniek BV RVS leidingwerk

Officejet 5510 Tresco inland Ecdis viewer,

Tegelzetter

Classificatie

Thermatras BV

Alubouw de Mooy B.V.

S-57 versie. Tresco kaarten van de Rijn van

Dego Stofferingen BV Banken

Lloyd’s Register of Shipping EMEA

Isolatie uitlaatgasleidingen van de

Geisoleerde overzakkende aluminium

Millingen tot Iffezheim, zone-26. Tresco

SPEEDHEAT Ridderkerk

Classificatie

hoofdmotor, machinekameraggregaat van

bovenbouw, stalen onderbouw, hefkolom,

kaarten van de Rijn van Iffezheim tot

Complete vloerverwarming van woning en

Riegman & Klaverdijk B.V. Accountancy

achter- en voorschip en boegschroefmotor

woningdeuren, voormast,

Birsfelden, zone-28 Tellular GSM

stuurhut

Dekatel Nederland BV Telecommunicatie

DBR Generatorsets

boordlichtbakken en div. aluminium-en rvs

autotelefoon, type SX-5D. Profoon

Heinen & Hopman Engineering B .V.

Schildersbedrijf De Winter

Generatorset 60kVA, 120kVA

werkzaamheden

telefooncentrale, type CX-28. Siemens

Airconditioning

Schilderwerk
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Wij wensen Aquila Shiping B.V. met het

mts Hollandia
BEHOUDEN VAART

”Wij wensen u een
succesvolle toekomst”

Koedood Dieselservice B.V. verzorgde de
complete afbouw van het mts Hollandia.

Scheepmakerij 360
3331 MC Zwijndrecht
email: info@riegman-klaverdijk.nl

Telefoon 078 - 625 6000
Telefax 078 - 625 6009
internet: www. riegman-klaverdijk.nl

Op het mts Hollandia leverden en of installeerden wij:
de complete elektrische installatie, sanitaire installatie
en Radio Holland nautisch pakket

Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.
•Verkoop •Inbouw •Service
Frankepad 1, Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 68 131 27 Fax 078 68 120 25
info@koedood.nl / www.koedood.nl
Dealer van Mitsubishi dieselmotoren

Kantoor en werkplaats:
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 51 25 36
Telefax (0162) 51 76 25

Rensen Shipbuilding B.V.

Voor het mts Hollandia
leverden wij:

Veth-Jet boegschroefinstallatie,
type 4-K-1300 S4 met een E-motor, 320
kW, 1800 rpm. Scania generatorset 455
kVA, 60 Hz, t.b.v. boegschroef
Wij wensen Aquila Shipping B.V.
veel succes en een behouden vaart.

Een behouden vaart
kuipen & kolommen

stuurhuizen

rvs werkzaamheden

roefdeuren

alu reparatie

radarmasten

Rensen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp
en de bouw van het casco voor
Hendricks Scheepvaart B.V. mogen verzorgen.
Wij wensen haar en de bemanning
een behouden vaart.

Wij leverden op het mts Hollandia:

www.rensenbv.nl

Geisoleerde overzakkende aluminium bovenbouw, stalen onderbouw, hefkolom,
woningdeuren, voormast, boordlichtbakken en div aluminium en rvs werkzaamheden.

Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 F: +31(0)78 - 612 06 53
Wim Driessen M: +31(0)6 - 30 17 94 75 E: wimdriessen@rensenbv.nl

Alubouw De Mooy BV • Nieuwe Bosweg 4 • 3341 LH H.I. Ambacht
Tel.: (078) 682 12 14 • Fax: (078) 682 12 17 • www.alubouwdemooy.nl

Wij feliciteren Aquila Shipping B.V. van harte met het mts Hollandia.
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VARENDE
INNOVATIES

Reparatie en nieuwbouw onder één dak, schepen tot 20.000 ton
Breko heeft onderhoud, reparatie, ontwerp, nieuwbouw en after sales
service onder één dak gebracht. Dit biedt u vele voordelen. Gedurende
de levensduur van uw schip kunt u altijd een beroep doen op onze expertise
en dienstverlening, op locatie of op onze werf in Papendrecht.

Scheepvaartweg 3b
3356 LL Papendrecht
Tel.: +31(0)78 - 6416868
Fax: +31(0)78 - 6416869
Email: info@breko.com
Web: www.breko.com

O P S T R O O M M E T VA N A N D E L
In 1931 is Van Andel Accu’s gestart in
Rotterdam als een echt familiebedrijf waar
kennis en ervaring van generatie op generatie
wordt overgedragen. Dit resulteert in accu’s
die synoniem zijn aan kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Onze accu’s worden ook nu nog grotendeels
handmatig geproduceerd.
Door continu kwaliteitscontrole bent u van kwaliteit verzekerd. De
productie en levering word persoonlijk door
Van Andel gewaarborgd.
Van Andel

Het gehele assortiment dat ruim 200 typen
accu’s omvat.
Levering en montage op de werkplek worden
door Van Andel verzorgd
volgens afspraak en op tijd.
Op Van Andel kunt u rekenen.

Accumulatoren
Anthony Fokkerweg 59-63
3088 GE Rotterdam
Telefoon (010) 42 93 316
Fax (010) 42 80 835
E-mail info@vanandel-rotterdam.nl
Haven nummer 2290
www.vanandel-rotterdam.nl

C&P-04.04.062

Wanneer u even
zonder energie zit
kunt u maar beter
contact opnemen
met Van Andel.

Al is het
tijdens de
vaart...

Steegoversloot 2c, 3311 PP Dordrecht
tel.: 078-639 95 41, fax: 078-639 95 44
E-mail: davedrop@planet.nl
Website

Het zal je maar gebeuren, tijdens de vaart laat de motor het afweten. Het vaartuig wordt stuurloos en vormt een gevaar voor ander verkeer. Maar gelukkig
heb je het telefoonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar
sturen ze meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt.
Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als
gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van
voortstuwing.
Dus al zit je midden op de Rijn, bel gewoon even met Bogenda.

Bogenda Motoren B.V.
Mandenmakersstraat 4
3334 KE Zwijndrecht
Telefoon: 078 629 04 00
Fax: 078 610 03 70
E-mail: info@bogenda.nl
www.bogenda.nl

www.droplineaireaandrijftechniek.nl

VRAAG PRIJS
EN VERGELIJK!!!
FRANCOIS IS EN BLIJFT DE GOEDKOOPSTE. MEER DAN 20 JAAR ERVARING
Vosseschijnstraat - Kaai 140
2030 Antwerpen
tel.: +32(0)3 - 541.40.05
tel.: +32(0)3 - 231.16.13
fax: +32(0)3 - 226.66.07
mail: gh-francois@vanstappen.be
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Directeur Willem van den Heuvel: “We keken al vijftien jaar uit naar uitbreiding”

Grootste plannen CTN krijgen vorm
DOOR HARRIE VAN EEUWIJK

Binnen het netwerk van natte
containerterminals is Container
Terminal in Nijmegen (CTN) allang bepaald geen kleintje meer.
Aan het einde van de tachtiger
jaren van de vorige eeuw werd
CTN in de steigers gezet en kon
dientengevolge met ingang van
1 januari 1988 operationeel worden. Al jaren bestaan er allerlei
plannen om de zaken uit te breiden. Naar het zich nu laat aanzien zullen de inspanningen
daarvoor eerdaags gehonoreerd
worden.
Al sinds het begin is directeur ing.
Willem van den Heuvel werkzaam
bij CTN. Via de baggerwereld, waar
hij destijds werkte, werd hij betrokken bij de plannen om CTN van de
grond te tillen. Toen er later iemand
aangesteld moest worden om de
kar permanent te gaan trekken,
nam Van den Heuvel dat karwei op
zich.
Naar eigen zeggen heeft hij van dat
besluit nooit spijt gehad. “Wij startten in 1988 op nul”, vertelt Van den
Heuvel. “Toen we begonnen, waren
het de eerste containers aan boord
van het schip van Hein Danser die
de rij openden. In 2007 werden hier
in Nijmegen zo’n 88.000 TEU verwerkt.”

BCTN
Drie jaar na de start in Nijmegen
kwam de containerterminal van ’sHertogenbosch (BCT) in beeld.
Ook daar nam Van den Heuvel de
directie op zich. Een en andere resulteerde erin dat Nijmegen en Den
Bosch in 1999 een fusie aangingen
en gezamenlijk in de holding Binnenlandse Container Terminals
Nederland (BCTN) verder functioneerden. Voor BCTN varen sindsdien diverse containerschepen vast,
zoals de motorschepen Cunado,
Ophir, Erculano, Caan en Manuela.
Weer later kwamen er samenwerkingsverbanden met de terminals
van Hengelo en Wanssum. “Maar
deze laatste twee doen we niet alleen; dat doen we in samenwerking
met andere bedrijven.”
Nu werken er bij de vier bedrijven
samen ongeveer honderd mensen.
“Uitgezonderd uiteraard de men-

Zo ziet de containerterminal in Nijmegen er nu uit. In de uiterwaarden aan de Waalzijde is de nieuwe kade gepland. (foto CTN)

sen van de trucks en de bemanning
van de schepen, die er hun werk in
vinden”, licht Van den Heuvel toe.
“En gezamenlijk verwerkten we vorig jaar 403.000 TEU, hetgeen 8 tot
10 procent van de Nederlandse
markt is.”
“Op dit moment zitten we redelijk
vol, maar we zijn bezig met capaciteitsuitbreiding voor alle vier de
terminals. Immers, we hopen in de
toekomst naar een totale capaciteit
van 900.000 TEU per jaar te
gaan.”
De opdrachtgevers van de terminals
zijn de zeerederijen, de expediteurs
en de verladers en ontvangers zelf.
“De meeste importcontainers komen veelal uit het Verre Oosten”,

Het containerschip Cunado vaart op het Maas-Waalkanaal richting Nijmegen.
(foto Harrie van Eeuwijk)

vervolgt Van den Heuvel. “De export is voor het grootste gedeelte
naar het Verre Oosten, maar ook
wel de naar Verenigde Staten.”
“Op dit moment hebben we nog
geen vervoer over de rails. Maar we
zijn er altijd nog mee bezig om via
de Betuwelijn ook het een en ander
te gaan doen. Dat hopen we dan te
doen via de spoorterminal bij Valburg, die er, naar ik verwacht, nog
wel zal komen. En natuurlijk vinden we het nog steeds jammer dat
de plannen voor het grote, destijds
geplande transportcentrum bij Valburg zijn afgeblazen.”

Uitbreiding
De plannen voor de uitbreiding van
de terminal in Nijmegen zijn zeker
niet van vandaag of gisteren. “We
keken al vijftien jaar uit naar uitbreiding”, merkt Van den Heuvel
hierover op. “Immers, als je ergens
aan begonnen bent, dan wil je daar
ook altijd wel in groeien. Daar was
aanvankelijk Valburg voor. Toen
dat niet doorging, zijn we gaan kijken naar uitbreiding van de huidige locatie.”
“Nu is het zover dat het bestemmingsplan in procedure is. Dat ziet
er nu goed uit. Onze bouwvergunning is aangevraagd en we hopen
in de tweede helft van dit jaar met
de bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. De verwachting is
dat het allemaal in orde zal komen.
Het past allemaal. Het geluid is bekeken, dat past allemaal binnen de

normen en het fijnstof blijft eveneens binnen de normen.”
“Alle onderzoeken daarvoor hebben echter veel geld gekost. Ook
moest goed bekeken worden of
onze bouwplannen niet in conflict
kwamen met de uitbreiding van
‘koers west’, de opkomende bebouwing vanuit het Nijmeegse deze
kant op aan de nieuwe brug. Ook
wat dat betreft leverden onze plannen geen bezwaren op.”

Nieuwe kade
Nu loopt alles ook goed wat betreft
de medewerking van de gemeente
Nijmegen. Er wordt langs de rivier
uitgebreid. “Onze eigen kadelengte
is te kort om die te kunnen verdubbelen, want dan komen we in conflict met de verkeerspost”, licht Van
den Heuvel toe. “Daarom komt er
aan de rivierkant, direct oostelijk
van de ingang van het Maas-Waalkanaal in de uiterwaarden een kade
van ongeveer 325 meter.”
“Dat is een aanmerkelijk verschil
met de kade van 150 meter waarover we nu de beschikking hebben.
Daarom hebben we nu ook nog
maar schepen tot 110 meter. We
krijgen in de toekomst dus veel
meer ruimte. Bovendien kunnen we
dan ook voortaan tegelijkertijd met
twee kranen laden en lossen. Dus
de capaciteit kan zo sterk toenemen.”
Op de oude plaats worden uiteindelijk de kranen verwijderd en de
oude kade wordt daarna niet meer

gebruikt. Een van de oude kranen
wordt helemaal opgeknapt en
wordt dan naar de nieuwe kade
overgebracht. Daarnaast bestelt
CTN op korte termijn nog een nieuwe kraan. Die wordt in eerste instantie geïnstalleerd als de nieuwe
kade gereed is. Tijdens de aanleg
van de nieuwe kade en de plaatsing
van die nieuwe kraan blijft de oude
kade nog gewoon in gebruik. Als er
eenmaal met de nieuwe kraan gewerkt kan worden, wordt een van
de oude kranen aan de oude kade
afgebroken en overgebracht naar de
nieuwe kade. Zo kan alles gewoon
doordraaien.
“We verwachten in het vierde kwartaal van dit jaar te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Dan
hopen we eind 2009 alles operationeel te hebben.”

Transferium
Ook de andere terminals, met name
Den Bosch en Twente, zijn ver gevorderd met uitbreidingsplannen.
BCTN is ook betrokken bij het geplande en door Havenbedrijf Rotterdam geïnitieerde transferium in
Alblasserdam. “Ook daar zullen we
in gaan participeren”, vertelt Van
den Heuvel enthousiast. “Daar
hebben we onlangs de overeenkomst voor getekend.”
Tot slot merkt hij op in de toekomst
een grotere groei in het containervervoer te verwachten. “Mede daarom zie ik de toekomst voor ons
bedrijf heel rooskleurig in.”
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Hét adres voor elke schipper!
wij verzorgden de afbouw en
twee boegschroefinstallaties
van het

ms Ballena
en wensen
schip en bemanning
een goede en behouden vaart

HET BETERE WERK
Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129, 6651 KB Druten
Telefoon: 0487 - 515544 b.g.g.: 591896. Telefax: 0487 - 517088

8JKMFWFSEFOIFUDBTDPFOXFOTFO
70'#BMMFOBWFFMTVDDFTFO
FFOCFIPVEFOWBBSUNFUIFUNT#BMMFOB

Biesboschhaven Zuid 10-11 - 4251 NM Werkendam
Tel: 0183 50 52 30

Email: info@veka-group.nl

Website: www.veka-group.nl
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TransBoot Bevrachtingen: met ervaring en op praktijk gericht

Ballena oogt ‘als een vis in het water’
DOOR JOHAN DE WITTE

“Zijn kop lijkt op een walvis”, reageerden de dochters van Johan de
Bot toen ze oog in oog stonden met
de Ballena. Een eerste impressie is
altijd uniek; voor jonge dames met
een andere kijk op een drogeladingschip van 110 x 11,45 meter en een
tonnage van 3294 ton, was dit een
mooi uitgangspunt voor de naam
‘walvis’ in het Spaans.
De VOF Ballena is geboren omdat
het sinds 2006 opererende bedrijf
TransBoot de filosofie heeft om
over beperkte eigen tonnage te beschikken. De Ballena is het eerste
gerealiseerde project. In het vooruitzicht van volgende projecten is
de Ballena doorverkocht.
TransBoot BV heeft de intentie van
vlootopbouw met participatie van
jonge ondernemers. Het casco van
de Ballena is geleverd door VeKa
Shipbuilding en afgebouwd bij De
Gerlien-Van Tiem.
De Ballena is uitgevoerd conform
de maritieme standaard anno 2008,
met onder andere 3512 Caterpillar,
tweemaal Van Tiem-kanalenboegschroeven, Van Tiem voor elektrische installatie, Promac voor
schroef, roeren en hydrauliek, Radio Holland-apparatuur en een
Kampers-stuurhut, waarin Willemsen Interieurbouw het wooncomfort uitvoerde.
De realisatie en survey van de Ballena lag in handen van Gerard Valk
(voorheen ms Venus), samen met

TransBoot, eigenaar van het schip.
ING Binnenvaart Rotterdam financierde het project.

MegaBarging
TransBoot BV is een jong bedrijf
met gedegen kennis van transport
per schip, geconcentreerd op bulk
en containertransporten door Europa. Namen als Johan de Bot,
Henk Nuy, Fred Brom, Gerard Buil
en junior René Nuy, versterkt door
twee dames in administratie, garanderen ervaring en zijn sterk op de
praktijk gericht. Aan- en verkoop
van bestaande en nieuwe schepen,
begeleiding, management en advies behoren eveneens tot de disciplines van de firma. Tevens heeft
TransBoot het management van
MegaBarging BV, een firma die
‘langszij ligt’ en is ontstaan in 2007.
Deze firma is het initiatief van vier
BV’s, waarin drie schepen van elk
6000 ton met 600 TEU containercapaciteit varen: mcs United, Kiliya
en Felicitas. De vierde participant
in MegaBarging is opnieuw TransBoot, met bevrachting in de container- en bulkmarkt.
“All faces in one direction, focused
on an optimal service and efficiënt
operation”, is een slogan van moderne binnenvaart die de firma
voert en over de grenzen begrepen
wordt. Lobby en reclame zijn nog
altijd hard nodig, anders dringt de
moderne Rijnvaart niet door tot
waar het nodig is in de vervoerswe-

De crew van TransBoot: Johan de Bot, Henk Nuy, Gerard Buil, Fred Brom en René Nuy (vlnr).

reld, haven- en overheidspolitiek.

Betrokken
We praten met Johan de Bot, die
nog een jaar of zes aan het roer van
de Laurentius heeft gestaan. Door
verkoop stapte hij van zijn schip,
zonder intentie aan de wal te blijven! Hij vond in 1990 een job bij
De Beijer, begon later met ‘container-DNA’ bij BCTN (terminals Nijmegen, Den Bosch, Hengelo, Wanssum en Bargetainer – dertien jaar
in totaal); daarna bij de DIT in

”Wij wensen u een
succesvolle toekomst”
Scheepmakerij 360
3331 MC Zwijndrecht
email: info@riegman-klaverdijk.nl

Duisburg.
Toen werd het tijd om voor zich zelf
te beginnen. Samen met compagnon Henk Nuy, voorheen eigenaar
van het ms Aegir en sinds 1994
werkzaam geweest bij Sabon, De
Beijer, en Bargetainer, realiseerde
hij TransBoot. Dat werkt vanuit een
modern kantoor in Nijmegen, centraal gelegen tussen Rotterdam en
Duisburg. Specialisme en kennis
mogen hen zeker in deze lang niet
altijd gemakkelijke business worden toegeschreven. Vanuit de roots

bij de eigenaren van TransBoot zijn
ze sterk bij de scheepvaart betrokken en laten ze niet na om er in de
transportbranche een vertegenwoordiger van te zijn.
“Bevrachting is gunnen”, “vertrouwen in beide richtingen, op collega’s-ondernemers kunnen rekenen
is één van de dingen waardoor
scheepvaart leuk blijft. Ondanks
moderniteit en dynamiek van de
branche blijft maritiem ondernemerschap traditioneel”, aldus
TransBoot.

Wij leverden de
geleidekoker, stuurhuis
en hydrauliek

Telefoon 078 - 625 6000
Telefax 078 - 625 6009
internet: www. riegman-klaverdijk.nl

Wij wensen
ms Ballena
en haar bemanning
een behouden vaart.

Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek

Telefoon (078) 676 38 11
Telefax (078) 676 48 53

Wie leverden aan het ms Ballena
VEKA shipbuilding bv Levering casco

en hulpmotor

type Brixon, stuurhuistrap

De Jong Nijmegen Sanitair (aanleg)

Zwets Werkendam BV

Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien -

Loggers Rubbertechniek bv

Van Voorden Promac

G. van Dreumel (Tegelwerken) Tegelzetter

Levering diverse pompen, fundaties en

Van Tiem bv

Flexibele opstelling motor en woning

PROMAC-STUWA stuurmachine, PROMAC-

De Vries Interieurs Volledige stoffering

hydrofoors

Volledige afbouw, boegschroef

Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v.

STUWA Dynamic roersysteem

WindeX Engineering BV

Veth Motoren BV Ballastpomp

ING bank Verzekering

Generatorsets

Radio Holland Netherlands bv

Airconditioning, ventilatieroosters

Stiebel Electron Elektrisch warmwaterboiler

Pon Power B.V.

Caldic Techniek bv Stamford generatoren

2 Furuno RHRS-2005TFT Rivierradars, Radio

Seafix Fire Fighting Systems

BP Nederland B.V. BP smeermiddelen

2 Caterpillar scheepsdieselmotor voor

Promarin Propeller und Marinetechnik

Zeeland SIGMA-550 combipiloot, Radio

Brandbeveiligingsapparatuur

Inspectie Verkeer en Waterstaat

boegschroefaandrijving, type C12, 390 pk,

GmbH 5 bladsschroef, diameter 1800 mm,

Zeeland SIGMA-700 intercom, 2 Sailor RT-

Dijvler Materiaal bv

Classificatie

1800 rpm

NiAlBz, 760 kg

2048 marifoons

Ankers, lieren en kettingen

Riegman & Klaverdijk B.V. Accountancy

ADS van Stigt Masson keerkoppelingen

Blokland Non Ferro bv Beunkoelers

Periskal Group Tresco Inland ECDIS Viewer

Misti Scheepsreparatiebedrijf

Autena Marine BV Telecommunicatie

Machine Support B.V.

Kampers Scheepskonstruktie BV

Van Tiem elektro bv Elektrische installatie

Autokraan 12 meter hydraulisch

Sun Roestvaststaal B.V.

Uitlijnen en funderen van de

Stuurhuis, geleidekoker en hydrauliek

RAFA BV Ramen

uitschuifbaar naar 18 meter hefvermogen

Div. ijzerwerk en R.V.S.

voortstuwingsinstallatie

Van Wijk Stuurhuizen BV

Willemsen interieurbouw &

1.800 kg met afstandsbedining

Schoonschip Reinigingsproducten

Isolatiebedrijf Franssen B.V.

Aluminium roefdeuren

scheepsbetimmering

Alubouw de Mooy B.V. Voormast

Econosto Nederland BV

Isolatie uitlaatgassystemen en woning

Handelsonderneming Beerens BV

Volledige betimmering

Bunkerstation Verweij

Afsluiters en appendages

Discom BV Uitlaatgasdempers hoofdmotor

Aluminium heklichtbeugel, sierradarmast

DRT Vloeren

Roeiboot

Rudolphus B.V. Zoeklichten en schijnwerpers

O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK

Scheepsreparatiebedrijf MISTI

SCHEEPSKRANENBOUW
ARNHEM BV

Voor al uw keramisch- en natuursteenwerk

G. van Dreumel Tegelwerken

Wij feliciteren V.O.F. Ballena van harte met het ms Ballena.
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Jan Keller vertelt over halve eeuw Rijnvaart

Spraakwaterval op Noordereiland
DOOR PEET BREDDELS

Jan Keller (8-1-1932) is een rasverteller, die moeiteloos een niet
aflatende stroom van wetenswaardigheden uit zijn schippersleven over mij uitstort. Hij wijst
mij in zijn ruime flat aan de Prins
Hendrikstraat op het Rotterdamse Noordereiland een plaats aan
de eettafel. Zijn vrouw Maria
(ook van Duitse afkomst) presenteert koffie met een koekje en
dan steekt Jan van wal.
Hij komt uit een schippersgezin,
waar eerst vier dochters geboren
werden en vervolgens Jan het levenslicht zag. Zijn vader meende
toen dat ie het maken van jongetjes
onder de knie had, maar het zesde
kind was weer een meisje. Daarna
pas krijgt Jan een broertje, Jaap.
Enfin, pa was een varensman, net
als grootvader en overgrootvader
die ook op het water zijn brood
verdiende. In Duitsland. Overgrootvader Keller is, toen zijn benoeming tot havenmeester in
Mainz werd afgeblazen, uit nijd bij
Lobith de grens overgegaan. Rond
1850 is hij genaturaliseerd tot Nederlander.
In 1857 trouwde hij met een vrouw
uit Emmerich die nogal bemiddeld
was. Hij liet in 1860 een houten
sleepschip bouwen, van ongeveer
300 ton. Later kocht hij een ijzeren
schip van 600 ton, met de roef in
het midden.

Sirius
Na jaren als zetschipper te hebben
gevaren besluit Jans opa (in 1908)
een eigen sleepschip te laten bouwen. Bij werf Kalkman in Kralingseveer. Het schip, dat de fraaie naam
Sirius gaat voeren, is 77 meter lang,
9,83 meter breed en heeft een holte van 2,37 meter. Tot de waterlijn
worden 30.000 klinknagels verwerkt, tegen 4 cent per stuk. De
Sirius (1250 ton) kostte destijds
zo’n 32.000 gulden, een fors bedrag, en is met de hand geklonken.
Aan de bouw en de vorm van een
schip kon je zien bij welke werf het
was gebouwd. Voor het klinken waren vijf man nodig. Jan Keller
schetst deskundig de gang van zaken: “Je had een nageljongen; die
verwarmde de nagels en gooide met
een tang de nagels daar waar ze
moesten komen. Nummer twee
plaatste de nagel in het gaatje, de
stempelman hield de nagel tegen
en door twee man met elk een hamer werden de nagels geklonken.”
De Sirius wordt, als het in 1908 in
de vaart komt, bemand door een
schipper, twee matrozen en een
scheepsjongen. Het schip gaat
hoofdzakelijk op Duitsland varen,
vanuit Rotterdam, Amsterdam,
Antwerpen, Straatsburg. Bestemmingen onder ander Mannheim,
Düsseldorf, Keulen. Van alles wordt
er vervoerd: graan, kolen, stukgoed,
erts, veevoeder. Bij Linz op de Middenrijn worden basaltstenen geladen, ondermeer voor de Afsluit-

dijk.
Jans vader verlaat het internaat in
Mannheim en verblijft tot 1914 aan
boord van de Sirius. Dan moet hij
in dienst in het Nederlandse leger
dat op dat moment gemobiliseerd
is. De Sirius ligt in het grensgebied
nabij Lobith en soldaat Keller
brengt zijn verlofdagen door aan
boord.
Op zekere avond raakt deze Jakob
Keller in het donker de weg kwijt
en hij wordt aangehouden door
een Duitse grenswacht: “Halt, werda!” Jakob maakt zich in vloeiend
Duits bekend, waarop zijn verbaasde collega vaststelt dat hij het verkeerde uniform draagt.

Granaatschade
In 1922 trouwt Jans vader met een
vrouw uit Linz/Rhein en gaat hij als
schipper varen op de Sirius. Dan
gaat grootvader Keller aan de wal
en in Linz wonen.
In 1927 besluit grootvader een
tweede schip te laten bouwen. In
Heusden. Kosten: 40.000 gulden.
Het schip krijgt de naam Greta. Een
schoonzoon is de schipper. Maar
als dit schip klaar is, begint de
markt in te zakken. De crisisjaren
werpen hun schaduw vooruit en
het heeft heel wat moeite gekost
om de twee schepen te kunnen behouden. “Men voer in die moeilijke periode ‘onder de bank’, wat
betekende dat de bank eigenaar van
het schip was en jij een karig loontje kreeg. Heel veel schippers raakten hun schepen toen kwijt. De
sleepvaart trok weer aan in ‘38/’39,
toen Hitler in Duitsland aan de
macht was.”
Tegen het eind van de oorlog, in
1944, op Dolle Dinsdag, varen de
Kellers met hun met kolen geladen
Sirius van Stein naar Rotterdam.
Van Maasbracht gaat de familie als
laatste sleep met meerdere schepen
achter een sleepboot. Onderweg
worden ze diverse malen beschoten
door geallieerde vliegtuigen. In
Boxmeer aangekomen besluiten
Jans vader en een andere schipper
(Brouwer) daar te blijven liggen. De
Ondergrondse maant hen dan om
het schip te verlaten. De Kellers
worden geëvacueerd naar Gemert
in de Peel.
Na de bevrijding keert men terug
naar Boxmeer, waar de Sirius verdwenen is. Gezonken. Een bittere
pil. Maar in juni 1946 wordt het
schip gelicht en blijkt dat een granaattreffer de oorzaak is van de
ondergang.
De Sirius is vervolgens naar Scheepswerf Hoebée in Dordrecht gebracht.
Daar is in 1947 aan de wederopbouw begonnen en in februari
1948 is de Sirius weer vaarklaar.

De Sirius in lang vervlogen tijden. (foto archief Jan Keller)

Gedurende 28 jaar varen Maria en
Jan samen, voornamelijk op de
Rijn.
En dan maak je een hoop mee. Zoals die strenge winter van 1956
(waarin door drijfijs lekkage ontstaat onder de pompkoker op ruim
9) en de zeer strenge winter van
1962/1963, waarin Maria, zwanger
van haar eerste kind, naar Rotterdam moet reizen om te bevallen.
In februari 1963 breekt ook in Bingen het carnaval uit en men vormt
met alle ingevroren schippers een
comité om een goed feest te bouwen. Men gaat bij de winkeliers in
deze stad langs om prijzen voor de
tombola te verzamelen en de burgemeester schenkt 24 flessen wijn
uit de wijnkelder van de stad. De
flessen worden in het feestlokaal
afgeleverd en Jan, op 12 februari
vader geworden van een zoon (Andreas), viert samen met zijn collega’s uitbundig carnaval.

Kaarsen
Deze Andreas erft de liefde voor de
scheepvaart: hij werkt 23 jaar als
verkeersleider in de Verkeerscentrale in Hoek van Holland en startte op 1 april van dit jaar als docent
binnenvaartkunde aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Geamuseerd vertelt Jan over die
schipper die de gilzenuwen krijgt
als hij het Binger Loch door moet
varen. Op een van die reizen ligt
zijn schip vrij diep, er zit niet veel
vaart in de sleep. Om de reis goed
te laten verlopen belooft hij Sint
Nikolaus (de beschermheilige van
de schippers) om aan het eind van
de reis een mooie kaars te branden.
Als het schip onder de Lochbanken
is en de sleep haast stil staat, belooft hij de heilige een nog grotere
kaars aan te steken. Dan gaat het
schip vooruit, maar precies in het
Binger Loch blijft het achterschip
hangen en is er totale stilstand. De
schipper schrikt zich wezenloos,
belooft een nog grotere en mooiere
kaars en de sleep zet zich in gang.
Als hij voorbij het beeld van de heilige vaart, dat in een nis boven het
Loch staat, krijgt hij spijt van al zijn
beloften aan Sint Nikolaus. Rukt de
stuurhutdeur aan bakboord open
en schreeuwt: “Naar die kaarsen
kun je fluiten, ik heb je niet meer
nodig!” Op dat ogenblik breekt de
strang en het schip drijft onbestuurbaar boven op de banken. Het vergaat jammerlijk.

Stofzuigen

De verandering in zijn leven is hem
meegevallen. Zijn vrouw heeft er
meer moeite mee gehad. Dat ze een
fijne woning op het Noordereiland
bezitten, is natuurlijk meegenomen. Dat er zo’n 30 tot 35 andere
schippers in de buurt wonen, is geweldig. Die sociale contacten worden door de Kellers intensief onderhouden. Jan kaart en biljart
regelmatig met zijn oud-collega’s.
Jan vaart niet meer. Hij houdt zich
bezig met huishoudelijk werk. Maria kookt, Jan hanteert de stofzuiger
en trakteert een argeloze journalist
op een onvervalste spraakwaterval.

In 1989 gaat Maria aan wal. Ze
krijgt in Rotterdam een baan bij as-

Wij wensen V.O.F. Ballena veel succes en
een behouden vaart met ms Ballena.

Carnaval
Jan Keller volgt in 1955 zijn vader
op, die in Rotterdam gaat wonen.
Jan en Jaap varen dan samen op de
Sirius. In 1960 trouwt Jan, met Maria Tix. Jaap vaart nog een half jaartje mee, trouwt en verlaat het
schip.

surantiekantoor Dirkse en Faasse,
in de Westewagenstraat. Jan vaart
door, met een hulpsman. Hij doet
veel ligwerk met opslag. Uerdingen
is in die tijd zo’n beetje zijn thuishaven.
Als hij ruim 64 jaar oud is neemt
hij afscheid van de binnenvaart. Hij
maakt gebruik van de sloopregeling. Als de datum wordt geprikt
voor de sloop, ligt de Sirius aan de
Maaskade. Vanaf die plek heeft Jan
nog veel zaken van zijn schip kunnen verkopen.

Tel: (020) 576 13 51

De Binnenvaartkrant

29 juli 2008

48

Wij wensen Bosman Bulk en Containervervoer B.V.
Reders - Expediteurs - Bevrachters
NOORD-BRABANT - ROTTERDAM B.V.

een behouden vaart met het ms Excelsior.

STEEN'93

NOORD-BRABANT
wenst Bosman Bulk en
Containervervoer B.V.
een voorspoedige vaart
met het ms Excelsior
NOORD-BRABANT - ROTTERDAM B.V.
Boelewerf 50
2987 VE RIDDERKERK
Telefoon: 0180 48 40 40
Telefax: 0180 41 49 39
Email: noordbrabant@nobrabin.nl

OP ZEKER VAREN

Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00
W W W. O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L

Wij leverden het stuurhuis,
geleidekoker en hydrauliek

Wij wensen
ms Excelsior
en haar bemanning
een behouden vaart.

Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek

Telefoon (078) 676 38 11
Telefax (078) 676 48 53

Rabobank Shipping
Postbus 10017
3004 AA Rotterdam
Tel: +31(0)10-4003700
Fax: +31(0)10-4003730
www.rabobankshipping.nl
E-mail: rabobankshipping@rotterdam.rabobank.nl

Rabobank Shipping feliciteert
Excelsior Bulk en Containervervoer B.V.
met het ms Excelsior
TeamCo
Shipyard BV
verzorgde de
complete
afbouw van het
ms Excelsior

Wij wensen
Bosman Bulk
en Containervervoer B.V. veel
succes en een
behouden vaart.

en wenst schip en bemanning
een behouden vaart
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Excelsior: een werkpaard met charme
Juist toen op zaterdag 12 juli de zon
goed was doorgebroken, mocht
Isabel Bosman de Excelsior dopen.
En natuurlijk werd ze daarbij een
klein beetje geholpen door haar
moeder. Want je zal daar als 6-jarig
meisje maar staan voor zo veel belangstellenden tijdens de open dag
op de werf van TeamCo in Heusden. Ze deed het goed: het was een
spetterende doop.
Daarna gingen de microfoon en de
aandacht naar pastoor Vaanhold
van de Kruisbroeders uit Uden. Met
een gepaste plechtigheid zegende
hij het schip en wenste hij de familie een behouden vaart. Toen werd
het tijd voor de bezichtiging van het
schip en klonken de eerste “oohs”
en andere lovende woorden.

Juiste balans
Jan Bosman (42) is terecht trots op
zijn vierde Excelsior en beantwoordt graag alle vragen. De naam
Excelsior gaat in oorsprong terug
naar zijn overgrootouders op de
zeilvaart. De eerste indruk als wij
het schip zien: een werkpaard met
charme. Bosman kan zich in deze
opmerking wel vinden en legt uit
dat er na veel voorbereiding een
schip is ontstaan met een juiste ba-

lans tussen afmetingen, machines
en gebruiksgemak. Tijdens de vaart
is het superstil en de Excelsior laat
zich sturen als een auto.
Het casco is gebouwd door Combi
International en meet 135 x 11,45
meter, met een holte van 4,25 meter en een diepgang van 3,76 meter.
Het schip meet 4232 ton en is afgebouwd bij TeamCo Shipyard. In
de ruim bemeten machinekamer
staan twee blauwgrijs gelakte 12
cilinder Mitsubishi-motoren die
volgens leverancier Koedood gaan
zorgen voor 1280 pk bij 1600 toeren.
De Van de Giessen-straalbuizen
hebben een diameter van 1700 millimeter, de AMW-schroeven tellen
elk vijf bladen. Voorop vinden we
de Veth-boegschroefinstallaties met
twee Scania-generatoren, elk goed
voor 570 pk.

Gezinsleven
Het stuurhuis van Kampers kenmerkt zich door een lessenaar die
rondom vrij begaanbaar is: heel
praktisch. De keuze voor de materialen van de lessenaar is uitgekomen op een geslaagde combinatie
van hout, roestvaststaal, carbon en
leer. Mooi en overzichtelijk, no

Het schip meet 4232 ton en is afgebouwd bij TeamCo Shipyard.

De lessenaar is rondom vrij begaanbaar.

nonsens en uiterst werkbaar.
Aan de woning is veel zorg besteed.
Er straalt gezelligheid van uit en er
is voor de kinderen een eigen domein met speelruimte vrijgehouden. En dat past bij het gezinsleven
dat aan boord plaatsvindt.

Wellicht ten overvloede: de Excelsior kwam met glans door de keu-

ring en is met heel veel zin aan de
eerste reis begonnen.

De geladen proefvaart vond enkele
dagen later plaats, op 17 juli. Niet
alleen op de afbouwwerven is geen
gebrek aan werk, hetzelfde geldt
voor de keuring van nieuwbouwschepen die (nog) plaatsvindt door
de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Langs de kade voor de Volkeraksluis stond een dubbele rij auto’s
van leveranciers en genodigden
voor de twee proefvaarten die de
inspectie die ochtend tegelijkertijd
uitvoerde.

Wie leverden aan het ms Excelsior
Combi International BV Levering casco

Caldic Techniek bv. Stamford generatoren

vlaggestok, blauwe kegels

Imabo Nieuwegein B.V. Keuken

Castrol Lubricants Nederland Smeerolie

TeamCo Shipyard B.V. Volledige afbouw

Van der Velden Marine Systems

Machinefabriek en

Klaasen Sanitair Levering en aanleg sanitair

A. van der Veen Brandstof, Castrol

Rabobank Shipping Financiering

HP 6000 besturing, powerpack HPP 6000

scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

Unisol isolatietechniek bv

smeerolie en scheepsbenodigdheden

Noord-Brabant b.v. Rotterdam

(2B) 2-1-0/11kW, 4 aandrijvingen 4DWKK

Koproerkleppen

Isolatie woning en uitlaatgassysteem

Sigma Coating BV Coating

Bevrachting

6080/75, 4 roeren HD 220

Radio Holland Netherlands bv

Electric Comfort

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Oranje Onderlinge Verzekering van

AMW-MARINE - H.I. AMBACHT

2 Furuno RHRS-2005TFT rivierradars, Radio

Vloerverwarming woning en stuurhuis,

Classificatie

Schepen U.A. Verzekering

Twee 5-bladsschroeven, diameter 1650

Zeeland SIGMA-550 combipiloot, Radio

keuken, hal badkamers en raamtracing

Huuskes BV Administratie- &

Koedood Dieselservice BV

mm, 1x links en 1x rechts draaiend

Zeeland SIGMA-120 echolood, Radio

Woninginrichting Gerard Wammes

Assurantiekantoor Accountancy

2 hoofdmotoren MITSUBISHI type S12R-

Scheepswerf Jac. den Breejen b.v.

Zeeland SIGMA-700 intercom, Radio

Volledige stoffering

Dacom Telecommunicatie b.v.

C2MPTK, 940kW 1278 pk, 1600 rpm.

Schroefassen

Zeeland SIGMA-130 windmeter

WindeX Engineering BV

Travelvision Q6 60 cm satellietantenne,

REINTJES Benelux bvba

Wärtsilä Propulsion Netherlands BV

Periskal Group Tresco Inland ECDIS Viewer

Airconditioning en ventilatieroosters

Telsat telecommunicatiepakket en een

2 Reintjes keerkoppelingen type WAF 665L,

Schroefasafdichtingen

Werkina Werkendam bv

ADT Fire and Security

internet netwerkrouter geschikt voor alle

reductie 5,044:1

Veth Motoren BV 2 Veth-Jet

Complete elektrische installatie, incl. 2-

Brandbeveiligingsapparatuur

providers

Machine Support B.V.

boegschroefinstallaties, types 4-K-1200 S6

draads databesturing

Polmai Brandbeveiliging

Sun Roestvaststaal B.V.

Uitlijnen en funderen van de

met Scania dieselmotoren en vermogens

monitoringsysteem met touch-

Brandblusmateriaal, ADNR pakket

Hoogglansgepolijste boordlichtvleugels,

voortstuwingsinstallaties

van elk 571 pk, 1800 rpm, 2 Veth

screenbediening, Radio Holland nautisch

Dijvler Materiaal bv

machinekamerdeur, heklichtvleugel en

Discom BV Uitlaatgasdempers hoofdmotor

spudpalen

pakket, Orlaco camerasysteem,

Ankers, lieren en kettingen

divers relingwerk

en hulpmotoren

Blokland Non Ferro bv Beunkoelers

aircoinstallatie, Travelvision

Misti Scheepsreparatiebedrijf

Hoko Installatiebedrijf

Rubber Design BV

Kampers Scheepskonstruktie BV

antennesysteem en een Tresco kaartplotter

Autokraan 12 meter hydraulisch

Waterzuiveringsinstallatie

Flexibele opstelling motor

Stuurhuis met hefbeweging en overzakbare

Sygo BV Scheepslading - en hoogtemeter

uitschuifbaar naar 18 meter, hefvermogen

Atelier van Geffen bv Belettering

H. VAN GEMERT Scheepsreparatie en

bovenbouw

RAFA B.V. Ramen

1.800 kg met afstandsbediening

Huchem Special Products b.v.

Constructiebedrijf Machinekamerplaten

Handelsonderneming Beerens BV

Loggers Rubbertechniek bv

Klop Watersport Roeiboot type Crescent 410

HC-Roka, HC-Ship-Clean en HC-Gelei-Clean

Rugo Tech Pijpleidingen bv.

Achterradarmast type Brixon,

Flexibele opstelling woning

All Pumps Holland BV VICTOR dienstpompen

nieuw (handzeep)

Machinekamerleidingen voor en

voorradarmast type Reintrade Halfdiep,

Hoogendoorn Maritieme

Kalkman Scheepstechniek B.V.

Cornet Service

achterschip compleet.

stuurhuistrap, BX scheepsdeuren,

betimmeringen Volledige betimmering

BallastJet type 1200, 1200 ton water per

Spuitwerk machinekamer

Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v.

heklichtbeugel type Millennium,

Vasto Natuursteen

uur met een 11 kW elektromotor

vof Capani-Catering

Generatorsets

boordlichtvleugels, rechte roeftrap,

Crema Marfilza marmeren vloer

Daalderop BV Warmwaterboiler

Catering open dag
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Wij wensen Bosman Bulk en Containervervoer B.V. met het

ms Excelsior

BEHOUDEN VAART

WERKENDAM TEL.: 0183-505475

Wij leverden voor het ms Excelsior:

Wij wensen
Bosman Bulk en Containervervoer B.V.

2 hoofdmotoren MITSUBISHI,
type S12R-C2MPTK, 940 kW =1278 pk / 1600 rpm.

veel succes met het ms Excelsior

Voor het ms Excelsior
leverden wij:

2 Veth-Jet boegschroefinstallaties, types
4-K-1200 S6 met Scania dieselmotoren
en vermogens van elk 571 pk, 1800 rpm
2 Veth spudpalen
Wij wensen Bosman Bulk en Containervervoer B.V.
veel succes en een behouden vaart.

•Verkoop •Inbouw •Service
Frankepad 1, Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 68 131 27 Fax 078 68 120 25
info@koedood.nl / www.koedood.nl
Dealer van Mitsubishi dieselmotoren

Combi International B.V. een bedrijf met jarenlange
scheepsbouwervaring, kennis en visie in de binnenvaart
en kunde in het uitbesteden van casco’s waar ook ter wereld.
Wij zorgen er voor dat de wensen van de klant vakkundig vertaald worden in een prima eindproduct.
Dit kan een casco zijn of een compleet schip
“met de sleutel op de deur” voor zowel tankvaart
als drogelading.

’

Een combinatie
van kennis,
ervaring en visie
in de binnenvaart.

’

Leverbaar in 2009 als casco of afgebouwd schip.

NIEUWE ONTWERPEN!!
type “COMBI TWIN”
Drogelading 135 x 11,45 x 4,25 m lichtgewicht 4250 ton
type “DELTALINER”
Drogelading 110 x 11,45 x 3,90 m lichtgewicht 3350 ton
type “NECKARLINER”
Drogelading 105 x 11,00 x 3,40 m, lage kruiplijn
Tanker Type C, 110 x 11,45 x 4,70 m
Tanker Type C, 86 x 9,60 x 4,60 m

COMBI INTERNATIONAL BV

Keizersveer 1b, 4941 TA Raamsdonksveer, T: 0162-570 300 F: 0162-570 317

www.combi-international.nl

Rabobank Shipping

Wij feliciteren Bosman Bulk en Containervervoer B.V. van harte met het ms Excelsior.
STEEN'93

O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK

Scheepsreparatiebedrijf MISTI

SCHEEPSKRANENBOUW
ARNHEM BV
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Voor het ms Floralia
leverden wij:
1 Veth-Jet boegschroefinstallatie, type 3-K-1200 S6
met Caterpillar dieselmotor en een vermogen van
550 pk,1800 rpm
1 Veth-Jet boegschroefinstallatie, type 4-K-1200 S6
met Caterpillar dieselmotor en een vermogen van
550 pk, 1800 rpm
2 Veth spudpalen
1 Veth ballastpomp type VP14 S3

8JKWFS[PSHEFOEFWPMMFEJHFCFUJNNFSJOH
PQIFUNT'MPSBMJB
FOXFOTFOGBNJMJF3JGBVU)FSUPHF
FFOHPFEFFOCFIPVEFOWBBSU

Wij wensen familie Rifaut - Hertoge
veel succes en een behouden vaart.

Biesboschhaven Zuid 9 - 4251 NM Werkendam
TE L.:0 183 -500 855 , FAX:0 183 -50 085 6, M OB.:0 653 -10 854 7

BAECK MARINE

®

N.V.

Wij wensen familie Rifaut - Hertoge
een behouden vaart met het ms Floralia.

GROUP BAECK

Op het Ms Floralia
leverden wij de Dolfijn luiken® met
oversteek voor een denneboom van 85cm.

Wij wensen de familie Rifaut - Hertoge
veel succes en een behouden vaart

OP ZEKER VAREN

Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00
Elzasweg 10, B 2030 Antwerpen
T 0032-3 5460630, F 0032-3 5460635

W W W. O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L

Instalho BV wenst familie Rifaut - Hertoge
en de bemanning een...

!
t
r
a
a
v
n
e
d
behou

Instalho BV
Beatrixhaven 13 4251 NK Werkendam
T +31 (0) 183-503111 F +31 (0) 183-503132
E info@instalho.nl W www.instalho.nl
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Floralia zorgt voor promotie Vlaamse
binnenvaart
In 2002 lieten Patrick en Sabine
Rifaut bij Bayens in Raamsdonksveer de 2704 ton metende Floralia
afbouwen. In verband met de toen
geldende sloopregeling mochten ze
wekenlang geen vracht vervoeren.
De familie Rifaut stelde daarom
hun schip gratis ter beschikking aan
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
en maakte voor die non-profitorganisatie als een varend tentoonstellingsschip een soort Ronde van
Vlaanderen. Dat schip is verkocht
aan J. Romeijnders en het vaart nu
verder als de Zodiac. Bij Instalho is
inmiddels hun nieuwe Floralia afgebouwd. Het in twee delen geleverde Chinese casco is besteld bij
Combi International. Het nieuwe
4232 ton metende drogeladingschip mag wél meteen vracht vervoeren, maar familie Rifaut deed
eerst nog mee aan de Open Bedrijvendag in Gent en stelde de machinekamer open voor het publiek.

niet voldoende erkend door de
Vlaamse overheid. We hebben bij
de afbouw van de Floralia zo veel
mogelijk rekening gehouden met
milieuvriendelijke energiebesparing. We hebben met de hoofdmotoren van 1065 pk weinig kracht
gezet en varen daardoor energiezuiniger; dat heeft te maken met de
spoed op de schroef. Daarnaast
hebben we koproeren, een roerkoning en kleppen aan de kopschroefkanalen, wat weer gunstig is voor
de restwarmte van de motor.”
“We wilden nog wel meer energiebesparende maatregelen nemen,
maar dan lopen de kosten voor ons
te hoog op. In Wallonië en Nederland zijn er subsidieregelingen,
maar Vlaanderen laat het op dat
gebied echt afweten en dat betreur
ik ten zeerste.” Patrick Rifaut hoopt
als varend bestuurslid van de Federatie Belgische Binnenvaart dat er
op korte termijn een omslag komt
bij de Vlaamse overheid.

Energiebesparing

Tijdwinst

Ook deze promotie voor de binnenvaart had succes, want de hele
dag stonden belangstellenden in de
rij om rondgeleid te worden in de
zeer ruime machinekamer van de
Floralia. Daar konden ze onder andere twee Caterpillars van 1065 pk
elk bewonderen. Patrick Rifaut vertelt: “Promotie is zeker nodig, want
de binnenvaartbranche wordt nog

Patrick en Sabine Rifaut kochten
het casco van hun nieuwe Floralia
van 135 x 11,45 meter bij Combi
International in Raamsdonksveer.
“We hebben gekozen voor het type
Combi Twin om de uitstekende
draagkracht, de mooie lijn en het
energiezuinige brandstofverbruik.
Combi International heeft gezorgd
voor een eerlijke en correcte afleve-

DOOR JAN HOEK

Patrick en Sabine Rifaut in het stuurhuis, waarvoor Patrick zelf de lessenaar tekende.

Met hun bedrijf Floratrans Shipping zijn ze vooral op de Moezel te
vinden. Rifaut vervolgt zijn verhaal:
“We hebben twee kopschroeven

laten installeren; als we op de Moezel leeg afvaren, verwachten we dat
het daarmee een stuk beter gaat. We
varen al twintig jaar voor Transest
en onze voorkeur gaat uit om te
blijven varen voor deze bevrachter.
We hebben aan boord een groot
wegneembaar zeil, waarmee we van
één ruim twee ruimen kunnen maken en derhalve twee verschillende
partijen kunnen laden.” “We hebben bewust gekozen voor Caterpillar om de goede betrouwbaarheid,
de betere wederverkoop en de service. Met ons vorige schip hebben
we 23.000 vaaruren met Caterpillar
gemaakt, zonder dat er ook maar
iets negatiefs gebeurde. Via Enerco
in België konden de motoren snel
geleverd worden.”
“Alle toeleveranciers waarmee we
met ons vorige schip goede ervaringen hebben gehad, hebben ook
deze maal meegedaan. Nieuw was
het timmerbedrijf De Leeuw. Op
ons vorige schip is de voorwoning
afgebrand en zij hebben in veertien
dagen tijd een compleet nieuwe
woning gebouwd. Die rappe service
hebben we beloond en ze hebben
ons vertrouwen absoluut niet geschonden.” “De lessenaar heb ik

zelf op papier gezet, terwijl mijn
echtgenote Sabine samen met
dochter Jessica gezorgd heeft voor
een bijzonder fraaie woning. In de
badkamer staat een jacuzzi, waarbij
opvallende verlichting voor een
bijzondere sfeer zorgt.”
“We hebben veel onderdelen gebundeld en bij dezelfde leverancier
ondergebracht, zoals Veth (kopschroeven, ballastset en twee spudpalen) en Caterpillar. We zijn een
van de eerste schepen die beschikt
over het nieuwe ijksysteem van Alphatron; hierbij zitten de sensoren
niet op het vlak, zodat ze niet in
aanraking komen met zand en er
sprake is van minder beschadiging.
Evenals op de vorige Floralia zijn
de luiken geleverd door Baeck Marine. Omdat we bewust hebben
gekozen voor een denneboom met
een hoogte van 85 centimeter konden de Dolfijn-luiken snel geplaatst
worden.”
De onder regie van familie Rifaut
afgebouwde Floralia is zonder twijfel een varend visitekaartje voor de
Vlaamse binnenvaart. Patrick Rifaut maakt daardoor dagelijks op
een positieve manier promotie
voor de binnenvaartbranche.

ring en het Chinese casco prima op
tijd geleverd.”
“We hebben zelf de afbouw gedaan.
Ik had graag weer afgebouwd bij
Bayens, maar daar was geen plaats.
Ik ben zelf gaan bellen en uiteindelijk bij Instalho terechtgekomen.
Instalho heeft ook het casco aan
elkaar gezet; na lang aandringen
was Cor Hoogendoorn daartoe bereid en dat leverde ons een tijdwinst
op van acht weken.”
“Instalho heeft ook in deze drukke
tijden een zeer goede planning;
twee maanden voor de oplevering
vertelden ze dat we op 4 juli open
dag konden houden. Iedereen op
de werf heeft zijn best gedaan om
dat te realiseren en het is inderdaad
gelukt. Een dag later waren we in
Gent aanwezig tijdens de Open Bedrijvendag. We zijn allebei geboren
en getogen in Gent en wilden in
onze thuishaven graag promotie
maken voor de binnenvaart”, aldus
Patrick Rifaut.

Moezel

(foto’s Jan Hoek)

Wie leverden aan het ms Floralia
Combi International BV Levering casco

algemeen laswerk

NRF BV Bunkoelers hoofdmotor en

RAFA B.V. Ramen

2.000kg, met afstandsbediening

Instalho BV Volledige afbouw

Pronk Isolatie B.V.

hulpmotor

De Leeuw bv, Scheepsinterieurbouw

Handelsonderneming Beerens BV

ING BANK - Gent Financiering

Isolatie uitlaatgassystemen

E.B.R. b.v. Scheepsreparatie- en

Volledige betimmering

Achterradarmast type Brixon met

Transest S.A. Bevrachting

Discom BV

konstruktiebedrijf Stuurhuis, hydrauliek

Fa. P.A. Paans & Zn. Volledige stoffering

luchthoorn, voorradarmast type Reintrade,

Oranje Onderlinge Verzekering van

Uitlaatgasdempers hoofdmotor en

Blommaert BVBA Stuurhuistrap

Wase keukenstudio Keuken

loopplank, ADNR-frame,

Schepen U.A. Verzekering

hulpmotor

Machinefabriek G. Olthof N.V.

Hoko Installatiebedrijf Sanitair (aanleg)

loopplanksteunen, zwemtrap

Antwerp Diesel Repair bvba

Loggers Rubbertechniek bv

Stuurwerk

Sani-Design ( Gent) Sanitair (levering)

Francois BVBA

2 Caterpillar hoofdmotoren type 3508 C

Flexibele opstelling motor

Scheepswerf L.J. Boer Sliedrecht B.V.

Kersten isolatie vof Isolatie woning

Roeiboot type

Acert, 1065 pk, 2 Twin Disc MGX 5321 DC

DBS- Scheepsservice Machinekamerplaten

Roeren

SPEEDHEAT Ridderkerk

Baeck Marine n.v

keerkoppelingen, 2 Caterpillar C 18 Acert

Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v.

Machinefabriek en

Vloerverwarming in gehele woning en

Dolfijnluiken met oversteek

boegschroefmotoren, 610 pk ieder, 2 John

Twee 60 kVA John Deere generatorsets

scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

stuurhuis

All Pumps Holland BV Pompen

Deere geluidgedempte generator sets, 60

v. Ballegooy Scheepstechniek B.V.

Koproerkleppen, ankerlieren ankers en

WindeX Engineering BV

Daalderop BV Elektrische

kVa, uitlaatdempers, U-bundelkoelers,

Schroef

kettingen

Airconditioning en ventilatieroosters

warmwaterboiler

elektrische systemen, bedieningssystemen

Damen Marine Components

Alphatron Marine B.V.

geleverd en gemonteerd

Shell Marine Products Smeerolie

en controlesystemen

Straalbuis

Nautische apparatuur

Novetec BV

Agaat N.V. Levering gasolie

Esco Power nv

Machinefabriek - Scheepstechniek DE

Scheepselectro De Backer NV

Uitlaatgasdempers, ATEX ruimventilatie,

Nelf Lakfabrieken BV Coating casco

Twindisc keerkoppelingen MGX 5321 DC

WAAL bv

Volledige nieuwe MF lijn, 2 JMA 609 TFT

RVS afsluitbare regenroosters en

Inspectie Verkeer en Waterstaat

geleverd via ADR

Stuwa schroefasinstallatie met

ALPHATRON / JRC rivierradars, ALPHASAT

brandkleppen, machinekamerventilatoren.

Classificatie

Machine Support B.V.

schroefasrem, Stuwa schroefasseals

Travelvision Q6, ALPHACHART overlay,

ADT Fire and Security

Algemene Schippersbond Antwerpen

Uitlijnen en funderen van de

Veth Motoren BV

ALPHALOAD beladingmeetsysteem

Brandbeveiligingsapparatuur

Accountancy

voortstuwingsinstallaties

2 Veth-Jet boegschroefinstallaties, types 4-

(primeur)en de elektrische installatie

Misti Scheepsreparatiebedrijf

Dacom Telecommunicatie b.v.

DK Weld Welldone Welding

K-1200 S6 met Scania dieselmotoren, 571

Tresco Engineering bvba

Autokraan 14 meter hydraulisch

Telecommunicatie

Aansluiting koelwater kopschroefmotoren,

pk, 1800 rpm, 2 Veth spudpalen

Navigis Radar overlay

uitschuifbaar naar 20 meter hefvermogen

Atelier van Geffen Belettering
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Wij wensen
Familie Rifaut - Hertoge
veel succes en
een behouden vaart

Scheepswerf L.J. Boer
Sliedrecht B.V.

met het ms

Floralia

Met dank voor de opdracht verzorgden wij
voor het ms Floralia de roeren en het stuurwerk.

Wij wensen familie Rifaut - Hertoge
een goede en behouden vaart.

Wij wensen familie Rifaut - Hertoge
veel succes en een behouden vaart
met het ms Floralia.

Op het ms Floralia leverden wij:
Stuurhuis met hefkolom en autokraan,
hydraulische hefvermogen.
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Combi International B.V. een bedrijf met jarenlange
scheepsbouwervaring, kennis en visie in de binnenvaart
en kunde in het uitbesteden van casco’s waar ook ter wereld.
Wij zorgen er voor dat de wensen van de klant vakkundig vertaald worden in een prima eindproduct.
Dit kan een casco zijn of een compleet schip
“met de sleutel op de deur” voor zowel tankvaart
als drogelading.

’

Een combinatie

’

van kennis,
ervaring en visie
in de binnenvaart.

Leverbaar in 2009 als casco of afgebouwd schip.

NIEUWE ONTWERPEN!!
type “COMBI TWIN”
Drogelading 135 x 11,45 x 4,25 m lichtgewicht 4250 ton
type “DELTALINER”
Drogelading 110 x 11,45 x 3,90 m lichtgewicht 3350 ton
type “NECKARLINER”
Drogelading 105 x 11,00 x 3,40 m, lage kruiplijn
Tanker Type C, 110 x 11,45 x 4,70 m
Tanker Type C, 86 x 9,60 x 4,60 m

COMBI INTERNATIONAL BV

Keizersveer 1b, 4941 TA Raamsdonksveer, T: 0162-570 300 F: 0162-570 317

www.combi-international.nl
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‘t Wellse Veerhuis, aan de Bergsche Maas

Koninklijk recreëren, eten en drinken
Uniek gelegen aan de Bergsche
Maas, met rondom een vorstelijk
uitzicht over de uiterwaarden, ligt
Restaurant ’t Wellse Veerhuis. Een
à-la-carte-gelegenheid met minispeeltuin en een royale recreatieweide voor allerlei evenementen.
Na bijvoorbeeld een tochtje met
een gemotoriseerde, luxe sloep
staat de koffie klaar. Ook bruiloften, jubilea, buffetten, recepties,
lunches en diners worden er tot in
de puntjes verzorgd.
Uitbaters Hans de Wit en Fedor
Derks zijn tevreden met hun uitspanning aan de Wellsedijk, hoe
kan het anders, in Well, een schitterend dorpje, op de kop af tien
meter in Gelderland.
De zaken gaan goed in het eigentijdse restaurant dat nog de sfeer
uitademt van vervlogen tijden. Niet
alleen het historische veerhuis (met
weegbrug) staat er nog, ook deden
‘voorname menschen’ er hun intrede.

Koninklijke appeltaart
Om het scheepvaartverkeer te verbeteren werd in de 19e eeuw de
Bergsche Maas gegraven. Tegelijk
met het afdammen van de Maas
werd de Wilhelminasluis (Andel)
gebouwd, zodat scheepvaart tussen
de Waal en Bergsche Maas mogelijk
bleef. De rivier vormt met zijn lengte van 29 kilometer zo de zuidelijke
begrenzing van het Land van Heusden en Altena.
Op 18 augustus 1904 kwam koningin Wilhelmina samen met haar
echtgenoot prins Hendrik per boot
vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Andel gevaren om een monument op
de lokale afsluitdijk te onthullen.
Bij Well zag de toenmalige koningin het prachtige Veerhuis en wilde
zij even in de zon genieten van het
fantastische uitzicht. Zij besloot
een kopje koffie te drinken met een
stuk appeltaart en schijnt bij het
proeven van deze lekkernij te heb-

Hans de Wit heeft al dertig jaar horeca-ervaring.

ben geroepen: “Dit is echt een koninklijke appeltaart!” Volgens de
overlevering nam zij toen nog een
stuk en werd de onthulling een uur
uitgesteld.
Terecht zegt de folder dan ook:
“Wilt u ook eens deze koninklijke
appeltaart proeven en genieten van
het koninklijke uitzicht?”

Picknickmand
Hans de Wit vertelt: “Met de veerpont werden er in de voorbije jaren
kiepauto’s vol met bieten overgeva-

In het Wellse veerhuis is altijd horeca gevestigd geweest. (foto’s TekstAtelier)

Heeft u iets te vieren?
Ga gezellig varen!!
bruiloften, recepties, opleveringen, personeelsfeesten

T 0181-626126 F 0181-624702
www.partyschepen.org

ren die gewogen werden op de burg
bij het veerhuis. Hartstikke historisch!” Fedor Derks vult aan dat er
“in het Wellse Veerhuis altijd horeca heeft gezeten” en dat de naam
al vanaf 1900 gevoerd wordt. “Sinds
april 2006 zijn Hans en ik de eigenaars.”
Beide mannen komen van oorsprong uit de horeca en kennen met
hun tientallen jaren ervaring dus
het klappen van de horecazweep.
Zij zijn tevreden met hun uitspanning. Derks: “A la carte gaat erg
goed. Dat hebben wij echt opgebouwd in de achterliggende tweeenhalf jaar. De meeste klanten komen hier via mond-tot-mondreclame. Er lopen hier ook allerlei
fietsroutes en bij mooi weer zit het
terras, met zestig plaatsen, gewoon
hartstikke vol. In combinatie met
de botenverhuur bieden wij allerlei
lekkere arrangementen. Mensen
kunnen bijvoorbeeld ook een picknickmand meekrijgen.”

een goede keuken vormt dat het
totaalplaatje van ons restaurant.”
In die “goede keuken” staat André
Klos, sinds een jaar chef-kok van ‘t
Wellse Veerhuis. Met een onvervalst
Rotterdams accent klinkt het: “Ik zit
al achttien jaar als kok in de horeca
en heb vooral ervaring opgedaan in
de betere restaurants waar nog echt
Frans gekookt werd, de tong aan
tafel werd gefileerd en ook de Crêpe
Suzette daar werd bereid. Een strenge leerschool heeft ervoor gezorgd
dat ik weet wat goed en lekker is en
daarom werken wij met mooie,
verse producten.”

Strenge leerschool

Os op dieet

Waarom zouden mensen ’t Wellse
Veerhuis moeten aandoen? Derks
en De Wit leggen uit dat het de
“verse producten” zijn die in een
“goede prijs-/kwaliteitsverhouding” worden geserveerd. Derks:
“Het vlees kopen wij goed in. Dat
vinden wij erg belangrijk. De mensen die hier tournedos eten, komen
terug om een tournedos te eten.”
De Wit: “Ook aan de ontvangst besteden we veel aandacht. Wat je
vaak hoort is dat gasten niet gastvrij
onthaald worden. Mensen komen
hier voor de gezelligheid en willen
op hun gemak zitten. Samen met

De kaart biedt een keur aan variëteiten: van T-bonesteak tot gebakken paling en van verse asperges
met beenham tot een Os op dieet
en Zalm in ’t groen. Hoofdgerechten worden geserveerd met frites,
roerbakgroente en salade. Gebak-

“We hebben ervoor gekozen om
klassieke gerechten in een nieuw
jasje te steken, zoals een torentje
van tournedos, courgette en champignon in stroganoffsaus. Sinds
enkele maanden hebben wij ook
een steengrill in de keuken, zodat
er prachtige grillgerechten op de
kaart staan.”

ken aardappels zijn bij te bestellen.
Ook kinderen komen aan hun trekken. Moegespeeld in de minispeeltuin kunnen zij zich in het restaurant tegoed doen aan bijvoorbeeld
kipnuggets, natuurlijk met frites en
appelmoes en een kinderijsje met
verrassing. Daarna weer snel naar
de speeltuin. Als de ouders tenminste tijd hebben…
Voor Hans de Wit en Fedor Derks
maakt dat niet uit. Gasten kunnen
net zolang blijven als zij willen.
“Wij hebben hier ruimte genoeg,
wel honderd tafels.” Gastvrijheid
staat hoog in het vaandel. Dat geldt
voor twee gasten, maar ook voor
gezelschappen van 200 personen
onder de noemer ‘bruiloften en
partijen’: iedereen is van harte welkom. Luxe hapjes, diverse buffetten
(tapas, mediterraans, winterstamppotten, warme en koude buffetten)
worden met plezier geserveerd.
Ook hier geldt voor ieder gezelschap, groot of klein, wat ‘wells’.
GeWelldig toch?
’t Wellse Veerhuis is gevestigd aan
de Wellsedijk 29 in Well. Reserveren kan via (073) 599 33 21 en
info@hetveerhuis.nl. Kijk voor informatie op www.hetveerhuis.nl.
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