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Grote plannen voor LNG-bunkerstation
op Dordts Duivelseiland
POMPPROBLEMEN..?

Havenbedrijf Rotterdam
wil een nieuw bunkerstation voor LNG en
andere relatief schone
brandstoffen realiseren
op het Duivelseiland in
Dordrecht. Samen met
PitPoint.LNG gaat het
onderzoeken of en hoe
zo’n ‘multifuel bunkerstation’ te realiseren is.

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

BEL ONZE STORINGSDIENST24/7

+31(0)183-515 490

Bewezen Kwaliteit
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IJsselkogge wordt behouden

+31 164 212420
sales@woeurope.com

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

24/7

BEREIK
BAAR

T: +31 (0) 78 890 8050
E: binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl
Verwarming

Airconditioning

Ventilatie

Koeling

EOC zeker op het water!

7

T. 088 6699500

| eoc.nl

Op naar het 70e Kerstbal
UW VITALE VERBINDINGEN

ONZE SPECIALITEIT

Stalen Tukkervlet
voor op uw schip! Met
EN1914 certiﬁcaat.

Voor alle soorten laad- en losslangen en
MRO toepassingen zijn wij uw partner.

Al 65 jaar specialist voor uw
slangen en koppelingen

9

0623577755
info@boermetaaltechniek.nl
www.boermetaaltechniek.nl

KEERKOPPELING
DEFECT?

www.scheepsschroeven.nl

COMPONENTS

SCHAKEL DIRECT
SCHEEPSREPARATIE
NIEUWBOUW

(078) 682 12 14
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten
T +31 487 51 55 44
E info@gerlienvantiem.com
gerlienvantiem.com

dealer

Dolderman
keerkoppeling
service
www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN

+31 (0)117 - 401 500

+31 (0) 85-4861360

PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62
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Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met drie kraanpontons in Amsterdam.
Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacatures:

kraanmachinist, schipper, bobcatrijder/ tremmer
Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een
geschikte baan voor u. Werkzaamheden zijn het draaien met draadkraan/ varen met ons eigen materiaal/
rijden op de schrankladers, onderhoud/ tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons
materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere
mensen die bij ons werk betrokken zijn.

GOEDE
SERVICE EN
PERSOONLIJK
CONTACT

CATERPILLAR
REPARATIE, REVISIE,
ONDERDELEN OF KEURING?

Functie eisen; Voor de vacature schipper: in bezit van vaarbewijs
Voor de overige vacatures: rijbewijs en ervaring in bulk overslag en scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding plus voedingsregeling.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar 0651 809092 of 0620 704015
Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

VAN GOGH NAUTIC SOLUTIONS
vraagt voor luxe passagiersschepen enthousiaste en gemotiveerde collega’s

GJV Diesel Service is ofﬁcieel Caterpillar Marine
Service Provider. Hierdoor beschikken wij over alle
benodigdheden en kennis om professionele service
te verlenen aan uw Caterpillar.

Gert-Jan Vlot
06 51 78 52 77

1STE KAPITEIN, 2DE KAPITEIN
STUURMAN, MACHINIST
(Vrije tijds regeling in overleg). Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel, Main en Donau.

Teus Hartog
06 30 68 91 88

Bij ons kunt u ook terecht voor TAM inspecties of
oliemonster controles. Door onze ervaring hebben
wij ook veel kennis op het gebied van andere bekende
hoofdmotoren, boegschroefmotoren en generatorsets.

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL

Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bij de betreffende functie behoren
een Rijnpatent / Radarpatent (patent op
de Donau tot Budapest is een pre)

Wij bieden:
Een goede werkplek met
ﬁjne collega’s, een
Zwitsers contract met
goede voorwaarden en
een uitstekend salaris.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Patrick van Hengst
Tel: 0612344067 of email je CV naar patrickvanhengst@me.com

Te koop: werkschip Wadman

Fluvia

Bouwjaar: 1960 Werf Heinrich Brand Oldenburg
Afmetingen: Lengte: 35,10 m | Breedte: 6,59 | Diepgang ledig: 1,00 mtr |
Oppervlakte werk dek ca 120 m2 | Laadvermogen 142 ton |
Doorvaarthoogte bij ledig schip 5,05 mtr
Spudpalen: 2 stuks lang 8 mtr met verlenging tot 11 mtr . Koppeling: Twin Disk MG 509
Certiﬁcaat: CVO geldig tot en met 04-03-2018 . Motor: GM – Detroit 8VA71N 240 PK

for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

Schip is recentelijk voor onderhoud droog geweest, vlakdikte rapport aanwezig.

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN
auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

Vraagprijs € 49.500,- excl BTW
De Steven 57 | 9206 AX Drachten | The Netherlands
T +31 (0)512 515608 | M +31 (0) 6 52353940 | E j.bolt@sterk.eu | W www.sterk.eu

Te koop
Dubbelwandige Tanker

Wir suchen:
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Zertiﬁkat
Sprache: Deutsch und Niederländisch

Wij zoeken:
Rijn patent tot Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Certiﬁcaat
Taal: Nederlands en Duits

Wir bieten:
Hohes Sicherheitsverständnis
Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen
Permanente Weiterbildung
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Gutes Betriebsklima

Wij bieden:
Veiligheid hoog in het vaandel
Aantrekkelijke Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Goede promotie kansen
Comfortabele 1:1 verhouding van
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Webseite!

Sollicitaties eenvoudig via onze
website!

Type: C.2.2. • Bouwjaar: 2010 • 1598 ton
Afm.: 85,98 x 9,60 x 3,10 m
5 centertanks - coating
Inhoud tanks 1888 m3 • 2 lospompen • Bornemann 650 m3/h
Spiralen, kopschroef Verhaar 395 KW

Hoofdmotor: 940 kw Mitsubishi S12R, bjr. 2010

Tel.: +48 512 24 45 22
E-Mail: wieslaw.marcinkowski@gmx.net

Bewerbungen an:
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@ﬂuvia.eu

www.ﬂuvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers
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Grote plannen voor LNG-bunkerstation
op Dordts Duivelseiland
Havenbedrijf Rotterdam wil een
nieuw bunkerstation specifiek
voor LNG en andere schonere
brandstoffen. De beoogde locatie
is het Duivelseiland in Dordrecht.
Havenbedrijf Rotterdam heeft
daarvoor een intentieverklaring
getekend met PitPoint.LNG, een
joint venture van PitPoint clean
fuels en Primagaz Nederland. Ze
gaan samen onderzoeken of en
hoe zo’n ‘multifuel bunkerstation’
te realiseren is.
Het nieuwe bunkerstation zou
moeten komen op het Duivelseiland, bij de splitsing van de
Oude Maas, Dordtse Kil en de
Beneden Merwede. Dat is in het
Dordtse havengebied, dat tegenwoordig als 'Dordrecht Inland
Seaport' in de markt wordt gezet. Het beheer van de haven is
sinds enkele jaren in handen van
Havenbedrijf Rotterdam.
Pitpoint.LNG en het Havenbedrijf
Rotterdam zullen de komende tijd
samen de mogelijkheden voor het

“De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken
van toenemend goederenvervoer
over de weg en het beperken van
uitstoot die slecht is voor het klimaat”, staat in het akkoord. Ook
kondigt de coalitie van VVD, CDA,
D66 en ChristenUnie een Green
Deal aan: “In de zeevaart en bin-

Gaaf hè, al die bedrijvigheid op de
Europort-tentoonstelling. Al die ondernemers die vindingrijkheid koppelen aan lef en verkoopkwaliteiten,
zodat hun zorgvuldig bedachte en
dito geconstrueerde innovaties aan de
man worden gebracht. Ze investeren
kapitalen in onderzoek en ontwikkeling, die ze later denken terug te
verdienen als ze scherp genoeg laveren om hun concurrent de loef af te
steken. De belangen zijn groot en dat
gaat er natuurlijk niet altijd netjes
aan toe. En als je alles helemaal aan
de markt overlaat, wordt het een
jungle. Je hoeft niet per se over lijken
te gaan om de ﬁtste de beste kans
te bieden op overleven. Gelukkig
hebben we een overheid die keurig
netjes de randvoorwaarden schept
voor het bedrijfsleven, zodat het wel
eerlijk blijft lijken.
Die overheid heeft voor zichzelf wel
een andere meetlat dan voor het
bedrijfsleven. Toen een actiegroep
in Overijssel met keiharde cijfers

multifuel bunkerstation verder
onderzoeken. Zo gaan ze in gesprek met potentiële afnemers,
partners en leveranciers, om te
kijken hoe de vraag naar schonere
brandstoffen en het aanbod ervan

zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.
Het bunkerstation zal niet alleen LNG gaan leveren, maar ook
waterstof, elektriciteit, biodiesel

en CNG – als de uitstoot van de
brandstoffen maar minder vervuilend is dan die van stookolie en
gasolie. Naast schepen zullen ook
vrachtwagens en personenauto’s
er terechtkunnen.

Overwegend positief over regeerakkoord
De reacties uit de nattre sector
op het regeerakkoord van Rutte
III zijn overwegend positief.
Koninklijke
BLN-Schuttevaer
noemt
het
regeerakkoord
“hoopgevend”. “Voor het eerst
staat de sector expliciet genoemd
als factor van betekenis.”

Overleven

nenvaart is nog veel milieuwinst
te behalen. Met de sector zal een
Green Deal worden opgesteld
voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.”
Volgens BLN-Schuttevaer kan dat
gunstig uitpakken voor de positie
van vervoer over water.
In de doelstelling om de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen in 2030, ziet ook Netherlands
Maritime Technology kansen.
“Onze sector kan voor zowel de
binnenvaart als de zeevaart een
belangrijke bijdrage leveren zoals
wij laten zien bij de verzameling
duurzame maritieme oplossingen.” De organisatie van scheepsbouwers en toeleveranciers signa-

leert nog andere positieve plannen
voor de maritieme sector, zoals
innovatie en investeringen in
defensiematerieel.
In het akkoord staat verder dat
tijden van brug- en sluisbediening beter zullen worden afgestemd. BLN-Schuttevaer is ook
blij met de “inhaalslag in infrastructuur” waarvoor het nieuwe
kabinet 2 miljard euro reserveert.
“Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het
klimaat, de luchtkwaliteit en de
leefomgeving te beperken.”
De 2 miljard wordt uitgesmeerd
over drie jaar en moet verdeeld
worden over weg, water en openbaar vervoer. Ondernemersorga-

nisatie Evofenedex vindt het te
weinig. “Alleen het onderhoud
van het bestaande infrastructurele
netwerk vraagt al om 500 miljoen
euro extra per jaar. Schade door
vertraging bij het vervoer van goederen over de weg, water en het
spoor zullen naar verwachting niet
afnemen.”
Het nieuwe kabinet wil een kilometerheffing voor vrachtverkeer
invoeren. De inkomsten daaruit
worden teruggesluisd naar het
wegvervoer; deels in de vorm van
verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s. Spoorvervoerders gaan minder betalen
voor het gebruik van de infrastructuur.

aantoonde dat de berekeningen
voor de geluidsoverlast van het
vliegverkeer vanaf Lelystad boven
Zwolle aan alle kanten rammelden,
reageerden de ambtenaren op het
ministerie van IenM laconiek dat hun
raketgeleerden de enigen waren die
dergelijke gecompliceerde berekeningen konden maken. En daaruit
bleek onder andere dat een vliegtuig
op 900 meter hoogte helemaal niet
meer lawaai maakt dan een vliegtuig op 10 kilometer hoogte, mits de
motoren stationair draaien. Alleen
valt een vliegtuig dan uit de lucht,
daar hadden de raketgeleerden even
niet bij stilgestaan. Tot vier keer toe
kreeg die actiegroep nul op het rekest. Hoewel, na de vierde zitting
ging er een brief naar de Kamer
waarin de staatssecretaris toegaf
dat er rekenfouten waren gemaakt.
Maar, zo voegde ze eraan toe, de
nieuwe berekening van de geluidsoverlast zou voor hooguit een huis of
twee gevolgen hebben. Daar gaat die
trotse Hanzestad.
Dit voelt zo ‘Betuwelijn’. Een overheid die amechtig achteroverleunend
haar ondeskundigheid wegbagatelliseert. Of is het boze opzet en is het

Cora van Nieuwenhuizen wordt minister
van Infrastructuur en Waterstaat
Europarlementariër Cora van
Nieuwenhuizen (1963) wordt de
nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. De
VVD-politica krijgt Stientje van
Veldhoven (1973) van D66 naast
zich als staatssecretaris. Zij neemt
de portefeuille Infrastructuur
voor haar rekening. Kabinet
Rutte III, bestaand uit VVD, CDA,
D66 en ChristenUnie, wordt
naar verwachting donderdag 26
oktober geïnstalleerd.
Het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu ondergaat qua
naam en organisatie een verandering. Het wordt ‘Infrastructuur
en Waterstaat’. De nieuwe coalitie
hevelt de milieu-portefeuille over
naar Economische Zaken. Daar
gaat het beleidsterrein als ‘Klimaat’
verder.

Van Nieuwenhuizen werd geboren
in Ridderkerk, studeerde Sociale
Geografie in Utrecht en woont in
Oisterwijk. Daar startte ze haar
politieke carrière in de gemeenteraad. Vervolgens heeft in alle
bestuurslagen gewerkt: als lid van
Provinciale Staten van NoordBrabant, als Gedeputeerde van die
provincie (met onder meer Mobiliteit, Infrastructuur, Havenschap
Moerdijk en Eindhoven Airport in
haar portefeuille), in de Tweede
Kamer (waar ze korte tijd woordvoerder voor de binnenvaart was)
en sinds 2014 in het Europees Parlement. Daar is ze lid van de commissies Economie en Monetaire
zaken (ECON), Industrie, Technologie, Research en Energie (ITRE)
en Belastingen (TAXE). Van Nieuwenhuizen is getrouwd en heeft
vier kinderen.

weer zo’n verhaal waarbij onderzoek
wordt gedaan om te onderbouwen
wat het ministerie vindt?
In Trumptweets zijn dat ‘alternatieve
feiten’. Lekker modern. Het is nogal
een dilemma voor een minister om
te moeten kiezen tussen onnozelheid
en kwaadaardigheid van je eigen
personeel. Nou ja, zo moeilijk is het
ook weer niet. In de markt waar veel
politici de mond van vol hebben, zou
dit genadeloos zijn afgestraft. Maar
zij hoeft het alleen aan de Kamerleden te verkopen. Als die van de
‘goede’ partij zijn, knijpen ze wel een
oogje toe omdat een staatssecretaris zich anders nooit kan redden uit
het moeras van zelfgenoegzaamheid,
waar ze door haar eigen mensen in is
geduwd. Zet hem op, Cora en Stientje.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag

Op campagne voor de Europese verkiezingen bezocht Van Nieuwenhuizen
samen met Henk Kamp in 2014 scheepsbouwer VEKA in Werkendam.
(archieﬀoto VEKA)
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sportvisserschip cap. 60 personen
Den Oever

wegens pensionering,

Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!

goed schip, groei perspectief, zelfstandig mooi
vak in de vrije natuur, gezellig werk
met enthousiaste vissers, natuurmensen

vraagprijs € 100.000-

Reederei Somtrans ist:

ref.4055

Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen
Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort.
Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir
minerale Ölprodukte und chemische Produkte.
Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung,
Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. System zu besprechen.
Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis
Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

SOMTRANS NV

Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem
Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be
Email: admin@somtrans.be
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HOOGE DER A 36/37 GRONINGEN TEL 050-3111404
Rivertech houdt zich met haar team
voornamelijk bezig met het
nautisch en technisch management
op luxe rivier cruiseschepen.

Hoenderop BV zoekt een

MAGAZIJNCHEF
Ben jij in staat een magazijn met meer dan 10.000 artikelen te
optimaliseren en aan te sturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hoenderop is een technische groothandel in scheepsbenodigdheden.
Opgericht in 1975 is de organisatie uitgegroeid tot marktleider in kwaliteitsproducten voor de beroepsvaart. Collegialiteit, onderling respect en een
Rotterdamse aanpakkersmentaliteit kenmerken dit familiebedrijf.
Als Magazijnchef bij Hoenderop ben je verantwoordelijk voor de processen
en de aansturing van het team, maar werk je ook mee. Als het extra druk
is ben je bereid om langer door te werken. Jij bent het aanspreekpunt voor
alle logistieke handelingen van zowel binnenkomende als uitgaande
goederen en behoudt het volledige overzicht en de eindcontrole. Ook stuur
je 6 vaste medewerkers aan die samen met jou in het magazijn en de werkplaats werken.
FUNCTIE EISEN:
- Aantoonbare ervaring als magazijnmedewerker/beheerder
- Afﬁniteit met scheepsbenodigdheden is een pre
- Ervaring met magazijn automatisering is een pre
- In het bezit van geldig heftruck certiﬁcaat en tevens ervaring met het
manoeuvreren van een heftruck in een magazijn
- In het bezit van rijbewijs B
Als Magazijnchef geniet je een fulltime functie met uitzicht op vast
dienstverband. Je komt terecht in een klein informeel team en een
organisatie met korte lijnen.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je reactie met CV naar
Martine Hoenderop via martine@hoenderop.nl

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Nautisch Manager
Functieomschrijving:
• Operationeel verantwoordelijk voor de nautische dienst binnen Rivertech
• Personeelsbestand op peil houden met de juiste kwalificaties
• Het beheren en controleren van vaarprogramma’s
• Contacten onderhouden met overheidsinstanties en havens
• Direct aanspreekpunt van de (corporate) kapiteins
• Verantwoordelijk voor de veiligheid middelen en crewtraining
• Administratieve werkzaamheden
• Verantwoording af te leggen aan Managing Director
Functie eisen:
• Ervaring in een leidinggevende functie
• Ervaring in de binnenvaart en eventueel cruise sector
• Goede communicatieve eigenschappen, inlevingsvermogen en
overtuigingskracht
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Goede kennis van de Europese waterwegen
• Woonachtig in de directe omgeving van Arnhem of bereid te verhuizen
• In bezit van rijbewijs B
Wat bieden wij U:
• Goede arbeidsvoorwaarden (NL-contract)
• Zeer afwisselende baan
• Goede begeleiding en studiemogelijkheden
• Op basis van een 40-urige werkweek – weekenden vrij
• Bedrijfsauto
Heeft u interesse en / of vragen?
Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS ARNHEM, T: +31 (0)26 362 03 40, E: info@rivertech.nl
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BVB wil brede aanpak personeelstekort
een baan aan de wal kiezen, zo
blijkt uit onderzoek van STC Rotterdam en het Nova College.
“We worden geregeld gebeld met
de vraag hoe het tekort aan binnenvaartpersoneel aan te pakken?
Ook van onze sponsoren krijgen
we zorgwekkende berichten. Als
Uitval
voorlichtingsbureau voor de bin“Die agenda, met daaraan gekopnenvaart nemen we daar graag
Circa 80 procent van nieuw perpeld een concreet actieprogramma
het voortouw in.” Aldus Van der
soneel wordt geworven binnen de
en een langlopende campagne,
Starre.
branche zelf. Nog maar 60 tot 65
moet er wat ons betreft snel koVolgens het BVB heeft de binnenprocent van de pas aangenomen
men”, aldus Mariska van der
vaart extra personeel nodig om
bemanningsleden vaart na drie
Starre, programmamanager bij
de potentiële groei op te vangen.
jaar nog steeds. De ‘uitval’ wordt
het BVB. Volgens haar zijn circa
“Logistiek gezien is er daarnaast
vooral veroorzaakt door jongeren
200 vacatures in de binnenvaart
een verschuiving gaande waarbij
die willen doorstuderen of voor
feitelijk onvervulbaar. Ondernesteeds
meer
verladers voor
‘the Blue Road’
(vervoer over
water) kiezen.
Ook dat sluit
aan bij de wens
van Europa om
Vermittlung von Lotsen und
het
aandeel
Ablösern in der Binnenschifffahrt
binnenvaart in
het goederenWir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
vervoer te verKapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.
groten teneinde
de CO2-uitstoot
door het goeNeue Adresse:
derenvervoer te
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
verlagen.”
“Het personeelstekort in de
binnenvaart neemt langzaam
ernstige vormen aan.” Dat
stelt het Bureau Voorlichting
Binnenvaart. Daarom werkt de
organisatie aan een ‘strategische
arbeidsmarktagenda 2017-2030’.

mers zoeken hun heil uit noodzaak steeds vaker over de grens.
Ongeveer een derde van de ruim
17.000 arbeidsplaatsen op de
Nederlandse vloot bestaat inmiddels uit buitenlands personeel,
vooral afkomstig uit Oost-Europa.

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH

Neue Festnetznummer: 0049 61339242949
Faxnummer: 0049 61335799044

Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de

“Bij dergelijke innovatieve inspanningen en toekomstambities
hoort een gezond personeelsbestand”, stelt Van der Starre. “Geen
korte termijn acties op ad hoc-basis, maar acties gebaseerd op een
gezamenlijke strategische arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart
2017-2030."
"Dit betekent dat je de problemen
ook serieus in kaart brengt: hoe
groot is het probleem, waar knelt
het, wat komt er nog op de sector
af, wat betekent dit voor de personeelsvraag, hoe ziet het personeelsbestand eruit over vijf, tien of
vijftien jaar. Dat zijn vragen waar
we ons als sector over moeten
buigen. Pas dan kunnen we doelgericht aan de slag, met allerlei
maatregelen inspelen op trends en
gericht campagne gaan voeren.”

Anders kijken
Het Bureau Voorlichting Binnenvaart voert al vergevorderde
gesprekken met brancheorganisaties, vakbonden, het bedrijfsleven
en het onderwijs om zo’n agenda
gezamenlijk op te stellen en een
gedegen langlopende campagne
voor te bereiden.
Van der Starre: “We zullen heel
anders naar het probleem moeten

GEMOTIVEERDE
BINNENVAARTONDERNEMERS
& SCHEEPVAART PERSONEEL
VERVOER VAN

WAAR

• Veevoedergrondstoffen

• Nederland

• Diverse droge bulkladingen

• Duitsland

• Diverse neo bulkladingen

• België/Frankrijk

OP BASIS VAN

CONTACT

• Daghuur

Afdeling Binnenvaart

• Dagvracht

010-2823200

• Loondienst

biva@onepeterson.com

Financiering
Voor de financiering van een
actieprogramma, met een looptijd tot 2030, denkt het BVB
aan bijdragen uit de binnenvaart zelf, van de landelijke
overheid
en
Europa.
“Een
langdurige,
structurele inspanning om te komen tot een gezond, professioneel en toereikend personeelsbestand, ook in de toekomst,
vraagt nu eenmaal om voldoende
budget.”

Na vier jaar klaar
Woensdag 25 oktober wordt de vernieuwde
Meppelerdiepsluis
officieel
geopend.
Het kunstwerk in Zwartsluis beschermt
tegen hoogwater en voorkomt scheepvaartstremmingen door te hoge of te lage
waterstanden. De sluis is breder én dieper
dan zijn voorganger.

PETERSON ZOEKT:

gaan kijken. Een potentiële werknemer legt als het ware een reis af
vanaf opleiding tot aan loopbaan.
Spannen we ons in om bijvoorbeeld de instroom op de opleidingen te bevorderen, maar laten
we het vervolgens als sector elders
op die reis versloffen door slechte
leermeesters aan boord of nauwelijks carrièreperspectief, dan worden onze inspanningen eerder op
die reis, later alsnog tenietgedaan.
En hier zien we voor elk deel van
de reis een rol voor de betrokken
gesprekpartners.”

De ombouw van keersluis naar schutsluis
heeft vier jaar geduurd. Nu kunnen grotere
schepen het Meppelerdiep op.
Dat is ook gunstig voor de scheepswerven

Aan startende ondernemers kan een financiële
ondersteuning geboden worden.

onepeterson.com
(foto: Rijkswaterstaat/John Davids)

aan het kanaal. Naast de economische ontwikkeling van het gebied is ook de veiligheid van het achterliggende land vergroot.
De Meppelerdiepsluis is namelijk gelegen
in een primaire waterkering. Met de ingreep
voldoet deze nu aan de eisen uit het Deltaprogramma.
Het officiële gedeelte van de opening op 25
oktober is ’s ochtends. Vanaf 13.00 uur is er
een kijkmiddag voor het publiek. er worden
onder meer rondleidingen gegeven.
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KICKERS
Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of
een mededeling. Kicker plaatsen?

BEMANNING NODIG?

Gemotiveerde ervaren

Te Koop TELESCOPISCHE

Gerwil Crewing Letland SIA

Aziatische bemanning

SPUDPALEN

biedt u per direct aan : (licht)

Afdrachten en verzekeringen

Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m

matroos/ goede condities.

conform wetgeving.

onder het schip uit ! www.

Email: office.nl@gerwil.com, Vanaf Euro 117,00 per dag,

Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst direct op via onze website

lange periode.

T. 0527-690032

FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam

botermantechniek.nl T: 06
54 28 7373

Barko UG Duisburg. Tel.

Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Upstream Crew B.V.

+49-3222-1096-896.

Rondvaartschipper (m/v)

Uw betrouwbare bemiddeling

Of : + 31-1025-799-22

gezocht

voor Poolse bemanning.

(tijdverschil + 7 uur) email :

Oproep of ZZP

e: info@upstreamcrew.com

sales@barkocrewing.eu

I.b.v. groot vaarbewijs

t: 085-877 2324

www.barkocrewing.eu

Schottel-ervaring en bekend in

Overweegt u een

Gezocht : Schepen 600 ton

Amsterdam zijn een pré

HERMOTORISERING?

tot 1000 ton

Vaart u regelmatig via de

Te Koop Gevraagd Volvo

Kreekraksluizen?

Cummins Perkins etc,

Pik daar dan een exemplaar

Aggregaten,

Biedt zich aan:

Gevraagd op MS Taling

Solliciteren? Mail naar

Shipfix Techniek \’s-Gravendeel met één ruim en strakke

van De Binnenvaartkrant

Scheepsmotoren etc.

AFLOSSCHIPPER

Volmatroos/Stuurman

werving@blueboat.nl

is uw merkonafhankelijke

ijzeren vloer voor vast werk in

mee.

Contante betaling en snelle

Met patent tot Neuss. 62 jaar.

zonder patent, evt. stel

of bel 020-820 45 45

leverancier en inbouwer voor

België.

Ook nu er geen

afwikkeling.

Ook ervaring met peil-, meet-

14 op/14 af, Loon N.O.T.K.,

al uw boegschroef- en

Tel. +32 499 731 631

sluispersoneel meer is, ligt

E: vemodieselmotoren@live.

en werkschepen.

Zondag wordt niet gevaren.

HOLLAND SHIP CLEANING

voorstuwingsmotoren en

de krant daar voor u klaar !

nl T: 0031-6551 868 23

Tel. 06-51 45 22 42

Tel. 06-54 95 76 45

Scheepsruimen 500 BAR +

aggregaten. Werkschip Janny Gevraagd op MS Taling

verven Hydrojetten 2500 BAR

www.shipfixtechniek.nl

Stuurman/Kapitein

Tel. 0617324458

info@shipfixtechniek.nl

met patent tot Mannheim.

Tel. 06-15 204 640

14 op/14 af, evt. op aflosbasis.
Loon N.O.T.K.
Zondag wordt niet gevaren.
Tel. 06-54 95 76 45

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888



VOOR :

•
•
•
•

alle onderhoudswerkzaamheden
alle scheepsreparaties
verlengingen / inkortingen
hellingdok tot 60 meter

46(+4438 -5538 '408 %2#8 268 !2#68 ,7-768 -5538 56.8 27173$8 58 !2#68 &46273$8 %77"08 +707(761$
/7-768'2#8*8(7662.81408-46856.82.8%776/7/446856!78,27-78+3573$8!'4/73876855&

Veerweg 59A - H.I. Ambacht
Tel. 078-6812551, b.g.g. 078-6822742, Fax 078-6821446

4681785307

w.buitendijk@scheepswerfhetanker.nl - www.scheepswerfhetanker.nl

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning
Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

   
   


/7+53768 865-7&+738 88888888888888888888888888888888888888888888888888888885-73,7176885(05+738 

Leendert Overvliet
Leen
* 13 september 1935

88888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888 2117,%4362. 8888 )8 )8-4687601785307
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)8)8-468760   
5326487683#46
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888867(7
88888888888888888888888888888888888888888888888888888 5&&7,.12#(8888 )8 )81785307
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)81785307-468 5530
74032.034408 
8*1756/7

Wij zoeken:

Tevreden met zijn leven en trots op hetgeen
hij daarin bereikte, is berustend overleden
mijn attente, lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en trotse opa

78 4".%721.+2#776(5&.0$8 '443-5538 *8 '53108 *20/76512/1$8 !4,8 /7%5*1768 '531768 5
'576.14/8 8 5(05+738 5&8 )8 **38 268 %708 73-53&18 73762/26/./7+5*'8 24(5624 $
5,"'7/8 8078*1756/7)846.,*207618!4,8178+7/34"762.8,440.-261768581784,/7&7678
+7/344",440.8078*1756/7)

Een Schippers(echt)paar

382.8/7,7/76%721805085615,73768648178+7/34"762.826824(5624 )

dat met beunschip Grevelingen
onze klanten gaat bevoorraden
in Nederland.

Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als
zodanig te beschouwen.

† 9 oktober 2017
Corrie
Sylvia en Willem
Max en Amanda
Mariska en Ben
Koert
Saskia
Carl en Arenda
Jay en Eva
Lloyd
Lilian †
Joris
Leona

Correspondentieadres:
Lupine & De Lier uitvaartverzorging
T.a.v. familie Overvliet
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier

De uitvaart heeft 14 oktober plaatsgevonden.



WEEKENDS VRIJ
Van der Waal B.V.
Zandhandel en Overslagbedrijf
Tel. 078-6151286
E-mail info@vanderwaalbv.nl
www.vanderwaalbv.nl
Wie wil het team van
Ortygia Shipping bv versterken

Met een lading vol herinneringen
Is hij aan zijn laatste reis begonnen

Ons bereikte het bericht dat de oprichter
van ons bedrijf

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij
afscheid genomen van onze vader en broer

LEEN OVERVLIET

Rob Stavorinus

op 9 oktober 2017 op 82 jarige leeftijd
is overleden.

Karel Robert

Wij hebben Leen leren kennen als een hardwerkende ondernemer en assurantieman in
hart en nieren die altijd klaar stond voor het
belang van zijn binnenvaart- en andere klanten.
Het sociale aspect in zijn manier van werken
ook naar assuradeuren en experts was één van
zijn kenmerkende eigenschappen.
Daarnaast was het een echte familieman met
immer belangstelling voor de mens achter de
ondernemer dan wel werknemer. Wij denken
met veel respect terug aan de periode dat hij
leiding gaf aan ons bedrijf.

We zoeken:

Kapitein met minimaal
patent tot Keulen
Stuurman
Stel is ook mogelijk
• Goede arbeidsvoorwaarden
en goede beloning
• Vrije tijd 14/14
• Alleen dagvaart
• Vast traject Hengelo /
Leverkusen/Dormagen/Krefeld
Voor informatie:
Eelke Fransbergen . tel 0610562494

Zwolle, 17 december 1962 † Akaba (Jordanië), 15 oktober 2017
Zijn zonen Ivan
Kevin
Zijn broers John
Frank
Correspondentieadres:
Tesselschadestraat 105, 8023 BL Zwolle
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 oktober in Zwolle.
Uw herinnering aan Rob kunt u voor ons achterlaten in het
condoleanceregister op www.najade-uitvaarten.nl/condoleance

Zijn echtgenote Corrie, de kinderen, kleinkinderen alsmede verdere familie wensen wij
veel sterkte met dit ongetwijfeld enorme verlies.
Directie en medewerkers
SAA Overvliet Assurantiemakelaars
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Dichter doet inspiratie op in brugwachtershuisje
Servaasbrug
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Dichter en schrijver Wiel Kusters
(70) gebruikt enkele weken
het brugwachtershuisje op de
Maastrichtse Sint Servaasbrug
als observatiepost. Kusters wil
verhalen en gedichten schrijven
over wat hij vanaf die plek boven
de Maas hoort en ziet. Hij laat
zich inspireren door de Maas, de
brug en de passanten.
Het brugwachtershuisje op de
‘Aw Brogh’ in Maastricht wordt
sinds 2014 niet meer gebruikt. De
brugwachter is vervangen door bediening op afstand vanuit Maasbracht. Het bijzondere, voor een
groot deel uit glas opgetrokken,
huisje staat er al jaren werkloos
bij. De bedieningsinstallatie in het
brugwachtershuisje op de Servaasbrug wordt alleen nog in geval van
nood gebruikt.

Je hangt boven de Maas
Eigenaar is Rijkswaterstaat. Plannen voor een nieuwe bestemming zijn er (nog) niet. Terwijl het
huisje een bijzondere geschiedenis
kent: op 13 september 1944, een
dag vóór de bevrijding van Maastricht, bliezen de terugtrekkende
Duitsers de brug gedeeltelijk op.
Op de resten van het zuidelijk to-

rentje is het brugwachtershuisje
gebouwd.
Kusters vertelt over zijn tijdelijk
onderkomen: “Ik loop al jarenlang over deze brug. Wat is dit
een bijzondere plek! Je bent niet
in de stad en niet in Wyck. Je bent
er eigenlijk helemaal niet. Maar
je hangt boven de Maas. Een constante stroom van mensen hier, en
die staat haaks op de eeuwenlange
stroom van de rivier.”

Stichting Brugwachtershuisjes
Door de intrede van afstandsbediening vanuit bediencentrales zijn ruim 1.300 brugwachtershuisjes door heel
Nederland overbodig geworden. Daardoor staan heel wat bijzondere gebouwtjes van architectonische waarde,
en vaak op een markante plek, leeg en te verpauperen. De Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doelstelling
ze een nieuwe bestemming te geven. De stichting stimuleert hergebruik en biedt daar ondersteuning bij.
De brugwachtershuisjes aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch worden bijvoorbeeld benut voor kunstinstallaties. Zo tekende beeldend kunstenaar Erik Vink in een van huisjes portretten van voorbijgangers. Van
de techniek en knoppen moest hij afblijven; soms kwam er nog een brugwachter om een jacht door te laten.

Sfeer
Het oude brugwachtershuisje op
de Servaasbrug heeft altijd aantrekkingskracht gehad op de dichter. “Ik weet niet precies waar ik
naar op zoek ben. Een sfeer, een
gevoel. Ik weet niet wat ik zoek.”
Hij zal vooral de mensen die de
brug oversteken, observeren.
Kusters: “Mensen gedragen zich
anders op de brug. Ze lopen allemaal een stuk langzamer. Ze zijn
een stuk relaxter. Vraag me niet
waarom. Sommige mensen hebben niet eens oog voor het water,
maar toch doet het iets met je.”
Hij hoopt dat uit zijn observaties
een vervolg vloeit op zijn bundel
Door enkele straten van Maastricht.
In 1985 verscheen van Wiel Kusters de dichtbundel Het leven op de
stoomschepen.

Passanten hebben geen oog voor het brugwachtershuisje op de Servaasbrug. (foto Noud van der Zee)

IJsselkogge wordt behouden
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De ruim 500 jaar oude
IJsselkogge, die begin 2016 bij
Kampen is gelicht, kan worden
geconserveerd. Dit blijkt uit
onderzoek in het conserveringsstation bij het Nieuwe Land in
Lelystad. Demissionair minister
Jet Bussemaker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap nam
tijdens een werkbezoek aan
Stichting Batavialand een kijkje
bij de IJsselkogge en was bij de
contractondertekening.

In het conserveringsstation is door
medewerkers van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed gewerkt
aan verder onderzoek naar de
kogge en de mogelijkheden voor
conservering. Dinsdag 17 oktober
werd het contract ondertekend.
Sinds februari 2016 wordt het
schip in een speciaal daarvoor gebouwde ruimte doorlopend natgehouden, omdat het hout anders
uitdroogt en het schip verloren
gaat. Uit het onderzoek komt dat

conservering het beste kan door
de kogge handmatig te besproeien
met polyethyleenglycol (PEG),
een soort hars.

In etappes
Op zich verkeert de kogge in uitstekende staat. De buitenlaag van
het hout is zacht, maar de kern is
hard.
Het conserveringsproces gaat in
etappes, door middel van een
combinatie van geconditioneerd
drogen en besproeien. De ko-

mende anderhalf jaar wordt met
hars verdunde vloeistof gesproeid.
Daarna mag het hout drogen en
zal het nogmaals besproeid worden.
Na vier jaar kan de daadwerkelijke
reconstructie beginnen. Tot die
tijd kost het project circa 5 miljoen euro. Of alle losse planken
die gevonden zijn, teruggeplaatst
worden, is nog niet besloten.

middels vernietigd nadat ze voor
het nageslacht in kaart zijn gebracht.

Burgemeester Bort Koelewijn van
Kampen vertelde tijdens de ondertekening dat hij het schip na de
conservering graag in Kampen terugziet. Daar moet het bijzondere
vaartuig het topstuk worden van
een permanente expositie. “De
kogge heeft de handels- en vrachtvaart groot gemaakt, die hoort in
een Hanzestad.”

Autokrikken

Berging
Bij de berging van de IJsselkogge
werden vorig jaar nog twee andere
schepen gevonden. Die zijn in-

“De houtkwaliteit was te slecht om
geconserveerd te worden”, zegt
archeoloog en hoofd conservering
Laura Koehler.
Inmiddels is de kogge volledig in
kaart gebracht door archeologisch
projectleider Wouter Waldus.

HEBO Maritiemservice, dat het
historische vaartuig wist te bergen,
speelde ook voor de opstelling van
de kogge een belangrijke rol. Jaap
Scheffer, projectleider bij HEBO,
bedacht met de technische dienst
dat een ondersteuningsconstructie
met zestig autokrikken flexibel en
verstelbaar is.
Hout krimpt als het droogt en
daarom moet de constructie regelmatig bijgesteld worden.

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Be l v a n A nd e l 0 1 0 4 293316
• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
De ondersteuningsconstructie is dankzij zestig autokrikken ﬂexibel en verstelbaar. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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TE KOOP
Duwboot
Afm. 23mx5,70mx2,20m
Motor 730 pk gm . Kijkhoogte 9 meter
Evt. met werk ﬁnanciering mogelijk
Evt. voor mogelijkheden starter
Inruil mogelijk

Meer dan 35 jaar uw duwbakkenspecialist.
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:
DUWBAKKEN
met luiken
1 stks 110,00 x 11,40 x 4,30 mtr. – 4650 ton, bj. 1992
1 stks 103,00 x 11,40 x 4,00 mtr. – 3850 ton, bj. 1973
1 stks 76.50 x 11,40 x 4,30 mtr. – 3550 ton, bj. 2003
5 stks 76.50 x 11,40 x 4,00 mtr. – 2780 ton, bj. 1973/’80
4 stks 76,50 x 11,40 x 4,00 mtr. – 2750 ton, bj. 1982
1 stks 88,50 x 11,40 x 4,00 mtr. container bak bj 2008.

Tel: +31653153374 • Email: Oossi@planet.nl

TE HUUR
Standaard duwbak + container duwbakken.
Nieuwbouw 88 mtr. duwbak, 88 x 11,45 x 4,3 mtr., 3500 ton,
in Polen gebouwd.

Gevraagd: Bemanning
voor mvs 85x11,40 m
Traject: B-NL

INTERESSANTE AANBIEDING:
Nieuwbouw duwbak: 110 x 11,40 x 4,30 mtr., met verf en
certiﬁcaat; geleverd te NL.
OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN
OF PONTONS IN DIVERSE MATEN

Aankoop van het schip is mogelijk zonder eigen
kapitaal. Vast werk met langdurig contract.
Volmatroos eventueel beschikbaar.

Tel.: +32 475 499448 - +31 611 370447

Tevens te koop GEVRAAGD:
Duwbakken 76.50/90/110 mtr. alle leeftijden.

T: 010-2847848 / F: 010-2847839 . sales@kamar.nl . www.kamar.nl

Voor de eigen vloot (mineraal & chemie)
zijn wij op zoek naar enthousiaste:

(Licht)matrozen
In het bezit van een geldig dienstboekje en
bezig met binnenvaart gerelateerde opleiding.

Aan boord van onze schepen wordt gewerkt
onder Luxemburgse arbeidsvoorwaarden zoals

TE WEINIG RUIMTE?

een uitstekende vrijetijdsregeling op basis van

Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien.

25 weken varen en 27 weken vrij per jaar.

I N T E R S T R E A M B A R G I N G , É É N VA N D E G R O O T S T E B I N N E N VA A R T B E V R A C H T E R S I N E U R O PA
M E T K A N T O R E N I N G E E RT R U I D E N B E R G , D U I S B U R G , M A N N H E I M , H A M B U R G E N L U X E M B U R G ,

Durf je de verantwoordelijkheid en de uitdaging

VERVOERT VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS IN DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE VLOEIBARE

aan, wil je graag verder groeien, studeren en

CHEMICALIËN, MINERALE OLIËN, EETBARE OLIËN EN VETTEN OVER DE EUROPESE

bovenal een goed salaris?

B I N N E N W AT E R E N . M E T 2 5 0 G O E D G E T R A I N D E E N G E M O T I V E E R D E M E D E W E R K E R S E N E E N

Neem dan telefonisch contact op met de afdeling

G E A V A N C E E R D E , V O O R N A M E L I J K D U B B E LW A N D I G E V L O O T V A N M E E R D A N 1 5 0 S C H E P E N
B EAN T W O O RD T I N T ERS T R E A M V O L L E D I G A A N D E H O G E S TA N D A A R D E N VA N H A A R O P D R A C H T-

crewing (tel.nr. +352 2786 1335). Of mail je brief

G E V E R S O P H E T G E B I E D VA N V E I L I G H E I D , M I L I E U E N K W A L I T E I T.

met CV naar crewing@interstreambarging.lu

www.interstreambarging.com
www.interstreambarging.com
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Jubilerende Scheepvaart Amusements Vereniging Ahoy ziet ledental groeien

Op naar het 70e Kerstbal
Zo af en toe vraagt nog iemand
aan voorzitter Robbert Klaverdijk
of zijn vereniging iets te maken
heef met Ahoy Rotterdam. “Nee,
dus. Helemaal niets!” Scheepvaart
Amusements Vereniging Ahoy
is ook niet genoemd naar het
beurscomplex bij Zuidplein, dat
in 1971 werd geopend. SAV Ahoy
is veel ouder en viert dit jaar haar
70e verjaardag. Dat gebeurt op
het jaarlijkse Kerstbal, op vrijdag
22 december in The Boathouse
Kralingen.
De vereniging zag in 1947 het
levenslicht om na de donkere
oorlogsjaren de gezelligheid terug
te brengen. Samen met familie,
vrienden en collega’s uit de vaart
af en toe een feestje te bouwen,
te dansen. Aanstichters waren de
broers Jo en Gerard Faasse. De
laatste zou maar liefst 41 jaar voorzitter zijn.
Klaverdijk vervult die functie sinds
vorig jaar, toen hij Fré Molegraaf
opvolgde. In de 70-jarige historie
is hij pas de vijfde voorzitter. Het
bestuur bestaat verder uit Joyce
Deen (secretaris), Kees Wirken
(penningmeester), Edwin Diepeveen, Venita Bosman en Theresia
Lindhout.

Nieuwe generaties
Vroeger waren er meerdere feesten
per jaar. Tegenwoordig concentreert de vereniging zich op het

Kerstbal. “Dat willen we voor altijd behouden en doorgeven aan
nieuwe generaties”, zegt Joyce.
“Zoals ik er zelf ook mee ben opgegroeid. Ik herinner me nog heel
goed hoe graag ik als tiener ook
mee wilde als m’n ouders vroeger
gingen. Maar ik was nog te jong.”
“Zeventig jaar is niet niks. Deze
traditie is het waard om je voor in
te zetten”, vindt Robbert.
Het Kerstbal is de laatste jaren
meer en meer in trek bij jongeren.
Joyce: “Tien jaar geleden werd de
gemiddelde leeftijd steeds hoger.
Toen waren de 60-plussers in de
meerderheid. Nu zijn de 40’ers en
50’ers goed vertegenwoordigd en
groeit het aandeel van de jeugd. Je
mag vanaf je 16e lid worden. Er is
een heel gezellige groep van rond
de 18, 20 jaar.”

Drukker dan vorig jaar
“We willen de komende jaren
groeien. Het aantal leden is, na
een aantal moeilijke jaren, al weer
toegenomen. Het zijn er nu bijna
450. We willen naar 500, 600 toe.
Niet iedereen kan naar het Kerstbal komen, maar ze blijven wel
lid. Zo steunen ze de vereniging.”
Degene die steevast als eerste zijn
contributie betaalt, is Bernhard
van Welzenes. “Ook al komt hij
nooit”, zegt Robbert. “Begrijpelijk:
als aalmoezenier is hij rond Kerst
natuurlijk veel te druk met allerlei
andere dingen.”

i
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“Het is met al die verschillende
leeftijden zaak een programma
samen te stellen dat iedereen
aanspreekt”, zegt Kees. “Gelukkig
lukt dat. In het begin moet de muziek niet te hard zijn; dan willen
mensen vooral praten.” Robbert:
“In deze tijd van Facebook en
Whatsapp willen mensen elkaar
ook graag nog echt ontmoeten.
Samen feest vieren.”
“Belangrijk is dat je een goede
band hebt”, weet Kees. “Dit jaar is
dat Stoot, een coverband die alle
muziekstijlen kan spelen. Tus-
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Aggregate

De contributie van SAV Ahoy bedraagt 58 euro (indien aangemeld
vóór 1 december). Daarmee krijgt
men automatisch toegang tot het
Kerstbal. Leden mogen een introducé meenemen. Die betaalt tot 1
december 68 euro; na die datum
88 euro. Aanmelden kan telefonisch via 0622 79 91 45 en per
mail: savahoy@hetnet.nl.

• Stromaggregate für
Binnen- & Seeschiffe
• Bau- & Notstromaggregate
• Hydraulikaggregate
• Generatorenmotoren
• LNG Motorenaggregate
• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04

Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03
info@siemers-aggregatebau.com

info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland
Die einzige Fachmesse
für die Binnenschifffahrt
in Deutschland mit hervorragender Qualität.

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

Brandschutz

TARIFE
MARINE FIRE PROTECTION
WAT E R M I S T – G A S – F O A M

5

Galakleding

+49 40 781 293 0
www.kj-fireoff.com
fireprotection@k-j.de

4

komen er op het terras pagodetenten. Dat biedt meteen ook
ruimte voor een extra bar.

®

1

Aggregate
Alubau
Antriebsanlagen
Ausbildung und Schulung
Bordnetze
Brandschutz
Bunkerbetriebe
Container
Datenverarbeitung
Electric & Hybrid
Häfen und Wasserbau
Hydraulik und Pneumatik
Konstruktion und Consulting
Korrosionschutz
Mess- und Regeltechnik
Messen und Ausstellungen
Navigation und Kommunikation
Personal-Dienstleistungen, Lotsendienste
Recht
Reedereien
Ruderanlagen
Schiffsausrüstung
Schiffsbefrachter
Schiffsfinanzierung
Schiffsmakler
Schiffsuntersuchung und Kontrolle
Schiffsversicherung
Werften

Marine Piping Systems and Fire Protection

3

Net als vorig jaar is het Kerstbal
deze keer in The Boathouse Kralingen, een locatie die ook bekend
is doordat binnenvaartsociëteit De
Wandelgang er een poosje plaatsvond. “Een fantastische locatie”,
zegt Joyce. “Het was meteen een
succes. Iedereen was enthousiast.
Daarom keren we er dit jaar terug.”
Aangezien het deze keer nog drukker lijkt te worden dan in 2016,

KNAACK & JAHN

2

De leden komen uit heel Nederland. Het Kerstbal was – op een
enkel uitstapje in het verleden na
– altijd in Rotterdam. Aan Palace,
WTC en Hulstkampgebouw bewaart menigeen nog warme herinneringen.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Robbert Klaverdijk, Joyce Deen en Kees Wirken (vlnr) met op de achtergrond
The Boathouse.

sen hun optredens door zorgt dj
Laurenzo ervoor dat we kunnen
blijven dansen.”
“Vroeger traden er ook wel bekende artiesten op”, vervolgt hij. “Lee
Towers, Esther Hart en Jan Smit
zijn geweest. Nu kiezen we daar
bewust niet meer voor. Dergelijke artiesten kosten veel geld, ze
komen maar voor een half uurtje
en ze vallen niet eens bij iedereen
in de smaak. Dan kun je dat geld
beter aan het feest zelf besteden.”
Aan het eten bijvoorbeeld. Er is
dit jaar een uitstekend buffet, met
onder meer saté, flammkuchen en
beenham.
Er geldt een kledingvoorschrift:
gala. Robbert: “In trainingspak
kom je er niet in. We willen het
feestelijk en een beetje formeel
houden.” Joyce: “Iedereen kan
ook een professionele foto laten
maken en er is een verkiezing van
de mooist geklede man en vrouw.
Leuk om te zien dat mensen er
echt moeite voor doen om er
mooi uit te zien.”

w w w. K J - F i r e O f f . c o m

Anzahl
Platzierungen 13x

26x

63x15
63x20
63x25
63x30
63x35
63x40
63x50
63x75
63x100

€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

€ 18
€ 27
€ 36
€ 45
€ 54
€ 63
€ 72
€ 108
€ 144

* Tarife sind pro Platzierung
22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

23 Schiffsbefrachter

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

+31 (0)180 511577 . www.vdvms.com

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

INLAND WATERWAY SHIPPING
shipping@imperial-international.com
www.imperial-international.com

+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com
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Wij feliciteren GEFO / Unitas van harte met mts Rubens

Shipyard

DE
BINNEN
VAART
KRANT
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Mts Rubens: uit de one-stop-shop van Zanen Shipbuilding
EBR-stuurhut en de verblijven. Zanen en de onderaannemers kennen de ins en outs van scheepsbouw
en realiseerden met de Rubens
evenwicht in praktische uitvoering
en duurzaamheid. Ofwel prijs en
waarde.

DOOR JOHAN DE WITTE

Dit artikel gaat niet over de
Rubens van de olieverf maar
over die van minerale olie en
chemicaliën! Een vlag van Unitas
hangt in de mast. Het casco is in
Orsova gebouwd en geïnstalleerd
door
Zanen
Shipbuilding
BV, waarvan Marcel Zanen de
meeste uren draaide achter
de tekentafel. Daarnaast is hij
installateur, engineer en tot de
EBIS-check toe betrokken. Zanen
pakt al jaren zoveel mogelijk
zelf aan, in samenwerking met
een zeer gewaardeerd vast team
onderaannemers.
Met deze Rubens erbij heeft Zanen
Shipbuilding
al
negentien
jetrunners geleverd, waarvan tien
aan GEFO/Unitas. Ondanks de
typestandaard is er natuurlijk niet
één hetzelfde. Wel is er overal
dezelfde schoonmaakruimte onder
de dek-equipment doordat voor de
maatvoering tijdens de ontwikkeling van de eerste jetrunner al een
luiwagen naast de tekentafel lag.
In de loop der jaren zijn onder
andere model, tunnel, roeren en
uitvoering ‘bijgeslepen’ tot een
tanker die geld opbrengt. De jetrunner Brigantijn, eveneens in
huur bij Unitas, bewijst dat door
400 kuub verbruik bij 4.000 vaaren 7.000 generatoruren. Voeg daar
het grote draagvermogen en een
blanco uitvalrapport aan toe en de
keuze is vanzelfsprekend.

‘Software’
Zanen profileert zich in tot detail
doordat er voortdurend aan de
uitvoering gesleuteld wordt om

Kapitein
Omdat Martin van Zweedens
vader onder andere aan het roer
stond op de Henricus van Kriesels,
is tankvaart hem met de paplepel
ingegoten. Opgegroeid in het
Zeeuwse Kapelle begon hij niettemin op een mosselkotter. Naar
het nog beter te doen. Daarbij slagen ze er wel in binnen het budget
te blijven. Dat lukt alleen met betrouwbare onderaannemers. Het
is een vast team. Zij zijn de ‘software’ van Zanen.
Elke keer gaat het soepeler… minder uren nodig, je hoeft niets uit
te leggen aan de jongens. Leo Zanen zit nog vast in het zadel van
business en installatie, op de werkvloer echter vind je Marcel, die de
‘leiderstrui’ bij het project draagt.

de Wadden heen en weer met
‘goud’ in het ruim. Het was hem
een beetje te zout en dus stapte hij
als matroos bij de Elinic van Theo
Driessen aan boord. Theo was
een mentor en leerde hem varen.
Vanaf 1999 voer hij als kapitein op
diverse schepen.
Waarom nu dit schip, Martin? “Ik
werd gevraagd. Bovendien is het
nieuw en luiwagenvriendelijk.”
Wat vind jij het belangrijk aan
boord? “Als team functioneren.
Wanneer je dat voor elkaar hebt,
zijn veiligheid en plezier in je werk
ook gewaarborgd.”

gesneden lijn en een tunnel die
begint bij spant 40. Er zijn gegalvaniseerde en gesloten ankerboxen,
een stuurrooster in het voorschip,
trimplaat boven de Van der Veldenroeren voor meer druk op de roeren c.q. directe besturing. Behalve
enkele zinkanodes zit er geen enkele weerstand aan de huid. Een
schip waar onvolkomen- en overbodigheden zijn weggestuft.
Het vooral eenvoudige en lijnrechte leidingwerk siert het tankdek. We tellen acht tanks met deepwell-pompen. Het is een type C,
zinksilicaat gecoat met spiralen.
Het Veth-stuurrooster en het
pompbedrijf krijgen energie van
John Deere-generators. Aan de
elektrische installatie en het plaatsen van apparatuur hangt opnieuw
het label van EMS.
Koedood Dieselservice leverde de
Mitsubishi-hoofdmotor. Anco is
hier ook verantwoordelijk voor de
uitlaat- en brandstofleidingen. De
mannen van Teunis Verveer stelen
de show met de aankleding van de

(foto’s Johan de Witte)

- Generatorset 3 t.b.v. boordnet 62kVA.

- 1 x Vuilwater pomp.

Lloyds Register EMEA

Motor John Deere, type 4045.
Generator Stamford UCM224.
Electric Marine Support Binnenvaart

Koedood Dieselservice B.V.
- Mitsubishi S12R-Z3MPATW-3 940 kW @
1600 omw/min;

Classiﬁcatie.
RAFA Scheepsramen B.V.
Ramen.

boegschroef en ladingpompen 437kVA.
Motor John Deere, type 6135.

B.V. (EMS)
Complete E-installatie.

- Masson Marine W 5200 - red. 4,962:1.
Lasbedrijf de Wildt

Generator Stamford HCM534;

EPS European Pump Services B.V.

Aluminium vloerplaten machinekamer,
aluminium heklichtbeugel, alle

Theuns Scheepsbenodigdheden
Complete ADN inventarispakket incl.
bijboot, AluTech stuurstoel op rail, Dräger

Dockside
Dockside Shipfacilities verhuurt
zijn kade voor de afbouw. De
kraanmeester hijst wat materiaal
aan dek als we aan boord stappen. Je ziet meteen de eenvoudige
uitvoering, ofschoon alles er wél
is! Het casco bezit bovengemiddelde kwaliteit. De lijnen stroken, bolderkasten en boeiingen
vloeien. Een slimme lasvolgorde
resulteert in dekken en plafonds
zo strak als op tekening.
Deze Rubens heeft een scherp

Aan mts Rubens leverden onder andere:
Zanen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, tekenwerk, casco, afbouw.
ClimaLogic B.V.

Den Breejen Shipyard
De schroefasinstallatie.
Dolpower B.V.

- Airco-installatie;

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving

- Overdrukinstallatie;
- Sanitair systeem;
- Machinekamerventilatoren;
- RVS afsluitbare roosters;

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet en

- Ontgassingventilator.

ladingpompen 120kVA.

Cornet Maritieme Coatings B.V.
- Stralen en conserveren ladingtanks;
- Diverse schilderwerk.

Motor John Deere, type 4045.
Generator Stamford UCM274;

- 1 x luchtgedreven strippomp;

gasdetectie, touwen en draden.

- 1 x Inline ejector DN200;
- 1 x Ejectorfeed/ballast/sprinkler pomp;

voorkomende las en montage

Veth Propulsion B.V.

werkzaamheden, levering en montage

1 Veth Stuurrooster, type VSG-1000L met

- 2 x Algemene dienst/lenspomp/brandbluspomp;

gasdrukveren.

e-motor (300 kW/ 1800 rpm).

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Wij bedanken Normania GmbH
voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen
mts Rubens een goede vaart.

Wij wensen het schip en de bemanning
een behouden vaart.

Complete elektrische installatie.

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
WWW.ELECTRICMARINESUPPORT.NL | INFO@ELECTRICMARINESUPPORT.NL

Gert-Jan de Wildt
T 06 22 19 61 11 . Mussenbergseweg 9 . 6604 BS Wijchen
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The Rivertech team is mainly focusing on
nautical and technical management on
luxury river cruise ships. The ships within our
ﬂeet sail on the Rhine, Main and Danube.

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met
ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem.

Due to growth, we are immediately looking for:

1st / 2nd Captain
For the above mentioned positions, we ask for someone who has experience in the river
cruising industry and in the possession of a Rhine and/or Danube license.

24 uur service, 7 dagen per week!
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727

Dubbelwandig tankschip gezocht

Job requirements:
• Rhine license till at least Mainz and / or a
part of Danube license is an advantage
• Experience in leading positions
• Good communication and representative
skills
• Good knowledge of the English and German language

What do we offer:
• Pleasant working environment in a great
team
• Free time system: 2-2 / 4-2 / 4-4
• Professional support and guidance
• Swiss contract
• Complete social beneﬁt package with com
petitive salary

We are happy to employ captains from cargo and tank shipping
who aspire a career in river cruising!

Vinotra uw innovatieve partner voor transport en bunkering van
zwarte en blanke producten actief in Rotterdam, Amsterdam,
Antwerpen en de Noord-Europese waterwegen.

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E info@rivertech.nl
Managing Director:
Alexander Oost

mogelijkheden tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 4000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

+31 (0)38 477 29 35
Recycling drijvend materieel

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

www.hoebenrdm.nl

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok
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Huizen is veelbelovende cruisebestemming
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De eerste paal is geslagen
voor de riviercruisesteiger in
Huizen. Scylla AG, Provincie
Noord-Holland en de gemeente
investeren 450.000 euro in de
faciliteiten om cruiseschepen
tot 135 meter lengte en de
motorchartervaart af te laten
meren in de Huizense haven.

Rederij Scylla uit Zwitserland en
Amsterdam Cruise Port zijn erg
positief over de nieuwe haven voor
de riviercruise buiten Amsterdam.
Het doel is Huizen en de regio te
ontwikkelen tot een volwaardige
nieuwe riviercruisebestemming.
Daarnaast wordt het initiatief
gezien als een stimulans voor de
regionale en lokale economie.
Ook de gemeente heeft hoge

verwachtingen van de steiger in
het Nautisch Kwartier. Scylla investeert 120.000 euro in het project.

Strategische ligplaats
Marco van Ingen, riviermanager
voor Scylla, houdt zich vooral
bezig met het ontwikkelen van
nieuwe programma’s voor de
rederij. “Wij zijn doorlopend op

zoek naar nieuwe ligplaatsen en
nieuwe excursieprogramma’s. Wij
ontwikkelen doorlopend nieuwe
producten.”
Huizen is voor Scylla een strategische ligplaats. er kunnen straks
twee schepen van 135 meter afmeren. Amsterdam ligt best wel vol,
aldus de Scylla AG-woordvoerder,
en er zijn daar geregeld capaciteitsproblemen.
Het netwerk rond Amsterdam
wordt op deze manier groter:
Huizen, Zaandam, Haarlem. “Om
duistere redenen is Volendam
gestopt met het ontvangen van
cruiseschepen.”

Attracties

Wethouder Marlous Verbeek sloeg, samen met gedeputeerde Jaap Bond, de eerste paal. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Binnenvaart op de radio
Zaterdag 21 oktober werd op Terneuzen FM een item uitgezonden
over het personeelstekort in de
binnenvaart. Als omroep van een
havenstad is de (binnen)vaart
een van hun aandachtspunten.
Ze wilden graag een binnenvaartondernemer interviewen en een
vertegenwoordiger uit de regio
spreken.
Het BVB heeft de conctactgegevens verstrekt van Marjolein
Bronder, de regiovertegenwoordigster in Zeeland van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Zij vond
Jan Linthout van Inge Shipping
bereid mee te werken aan een interview. Het BVB heeft tevens achtergrondinformatie verstrekt over
de sector. Zaterdag tussen 11.00
uur en 13.00 uur is het item uitgezonden en op dinsdag 24 oktober
is dit item tussen 08.00 en 09.00
uur herhaald.

Werkbezoek
Vrijdag 13 oktober organiseerde
het BVB een werkbezoek voor
Adriaan Zeilemaker, plaatsvervangend directeur Maritieme Zaken
en tevens hoofd zeehavens bij
het ministerie van I&M. Hierbij
waren ook zijn collega Jos Holtus

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

en Peter Schaberg van Koninklijke
BLN-Schuttevaer aanwezig.
In de ochtend is het gezelschap
aan boord van het ms Nadorias
ontvangen. Dit hybride aangedreven containerschip van SendoShipping deed diverse terminals
aan in de haven en lag op dat
moment te laden en lossen in de
Hartelhaven. En aangezien deze
locatie moeilijk via land te bereiken was, heeft het Loodswezen
Rotterdam-Rijnmond ons aan en
van boord gebracht, waarvoor
onze hartelijk dank!
De congestie in de haven, verduurzaming, bemanning, maar
ook andere aandachtpunten in
de containerbinnenvaart kwamen
aan bod.
In de middag werden we aan
boord van het ms Shalimar van
Leen den Haan ontvangen. Dit
schip, aangesloten bij de NPRC,
vaart in de vaste zoutpendel van
Delfzijl naar Rotterdam. Er is uitvoerig gesproken over de coöperatie, de markt en de rol van de
overheid bij bijvoorbeeld verdere
verduurzaming.
Beide bemanningen hartelijk
dank voor de gastvrije ontvangst
en medewerking!

Arbeidsmarktagenda
Het BVB roept de sector op te komen tot een gezamenlijke strategische arbeidsmarktagenda voor
2018-2030 en neemt hier graag
het voortouw in. Dit kwam naar
voren tijdens het Binnenvaartcafé
op 11 oktober waar Mariska van
der Starre van het BVB een presentatie hield.
Dit Binnenvaartcafé organiseert
het BVB drie keer per jaar, samen
met het Havenbedrijf Rotterdam.
Het BVB is van mening dat een
gezonde branche een gezond personeelsbestand met voldoende
vakbekwaam personeel moet
hebben. Een strategisch plan om
dit aan te pakken en dat meerdere
jaren bestrijkt is hiervoor nodig.
Eerst moet precies onderzocht
worden wat er nodig is, waar dat
nodig is en waar we precies over
praten als het gaat om een ‘tekort’.
Pas dan kun je het probleem aanpakken waar dat het meest wringt.
Mariska voert al diverse gesprekken met partijen in de sector:
brancheorganisaties, sociale partijen, scholen, ondernemers en
bedrijven. Ieder kan in de uitvoer
van de agenda zijn eigen rol spelen. Voor het BVB zou als promotiebureau een rol weggelegd zijn
in het uitrollen van een langdurige wervingscampagne.
Tijdens dit Binnenvaartcafé was er
tevens aandacht voor de online bevrachtingsplatforms TEUbooker
en 4Shipping. Er werd bij de netwerkborrel na afloop nog uitvoerig nagepraat.

“Amsterdam is de naam die
verkoopt”, volgens van Ingen.
“Huizen en de regio hebben
mooie attracties in de buurt, zoals
het Muiderslot en de vesting Naarden.”
“Dat Amsterdam overvol is
met cruiseschepen, wil ik graag
nuanceren,” stelt Edward Wortman, projectmanager River Cruise
Amsterdam bij Cruise Port.
“Amsterdam is druk, vooral in het
voorjaar in het tulpenseizoen. In
mei komen er veel toeristen. De
rest van de tijd is er plek genoeg
voor de riviercruisevaart.”
Amsterdam Cruise Port verwacht

niet dat de riviercruisevaart verder de Randmeren opgaat richting
Spakenburg. De vaargeul wordt
smaller en de sluis bij Nijkerk is te
klein voor 135-meterschepen.
Wortman is blij met de aanwinst
in het Nautisch Kwartier in Huizen: een steiger met walstroom en
ver van woningen.

Op de kaart
Gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Marlous Verbeek van
Huizen sloegen samen de eerste
paal. Bond stelde in zijn toespraak
dat het voor de provincie belangrijk was dat het bedrijfsleven ook
mee wilde investeren. Dat het er
dus heil in ziet.
Zodoende was Noord-Holland
bereid 200.000 euro mee te
betalen. Verbeek gaf aan dat
Huizen 125.000 euro investeert in
het project.
“Huizen en de regio worden
hiermee op de kaart gezet van de
riviercruisemarkt. Mensen kunnen
in het Nautisch Kwartier wandelen. We denken erover om een
elektrisch treintje voor toeristen
naar het centrum van Huizen te
laten rijden.
"Volgend jaar komen er twintig
schepen. Scylla is de eerste en
onze favoriete reder.”
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Hoeykens B
T. 0032 479 27 25 54
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders

06-51125174

ONZE
VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid
• Sociale zekerheid

Container en tankvaart:
Tripolis, Aquapolis en Metropolis

• Goede condities

ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

• Moderne schepen
met nette woning
• Goede werksfeer

• Rijnpatent tot min. Mannheim
• Radar-, ADNR en Marifoonpatent
• Roken in de woning en stuurhut verboden
(alleen buiten)

• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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Konstanz-Dordt op de riemen
DOOR JOHAN DE WITTE

Door roeien op de Maas, IJssel, in
Frankrijk en op de Donau werd
de uitdaging om ook de Rijn eens
te bedwingen almaar groter. Na
twee jaar plannen, onderzoeken,
luisteren naar schippers over wat
er goed en fout kan gaan, twijfels
over wel of niet doen en uitzoeken
wie er meegaan, rijden tien – van
de vijftien – deelnemers met twee
wherry’s op een aanhanger naar
Konstanz.
Bij aankomst sneuvelt het eerste
flesje wijn. ’s Morgens een manoeuvre langs kilometer 0, daarna lager
uit! Vijftien dagen later arriveren
ze rijk aan belevenissen, met eelt
op handen en ziel, in Dordrecht.
De steiger van de Koninklijke
Dordrechtsche Roei- en Zeilvereniging in het Wantij ligt door het
welkomstcomité zwaar ‘aan de ijk’.
Thuis, reden voor een feestje!
Vooraf brengen gangmaker/organisator Theo Reijs en ‘admiraal’
Arie van der Ent, beiden in bezit
van roeiers-DNA, alles in kaart.
Ze rijden langs de Rijn, zien rotsen, zandbanken en hier en daar
indrukwekkend veel stroming. Ze
bezoeken jachthavens en krijgen
nuttige informatie van de Duitse
Roeiersbond. Weer thuis vraagt het
team zich af: “Kunnen we dat wat
we willen?”
Het moment van vertrek, rekening
houdend met werk, privéverplichtingen en vakanties, maar ook met
de seizoenen en waterstanden is
voor Theo rekenwerk op niveau.
Het geheim van een goed resultaat
zit in de voorbereiding, maar voor
de conditie zet het team er toch
een tandje bij met extra trainingen. Cees Wooning fietst nog even
naar Parijs. Ellen van Oeveren
traint heimelijk om haar mannetje
te staan. En Marianne Rosendahl
is van nature al sportief.

overbruggen klaar staat. Ze zijn
onwennig nog, maar het loopt gesmeerd, de twee boten op de wagen, de boel in balans houden en
over rails naar woelig water onder
de stuw rijden.
Lastig soms, door glad aangegroeide oevers valt menigeen op
z’n kont. In Kaiseraugst gewoon

Daarom gaan de boten in Weil
am Rhein op de aanhanger. In het
fraaie Breisach wordt overnacht
om de volgende dag vanuit Kehl
de reis te vervolgen.
Geweldig, dat spoelt rap onderuit,
geen schip te bekennen. Veni-vidivici bij het veer van Plittersdorf.
Deze houding verandert snel:

Zuiging, golfje over het boord,
eindelijk Mannheim Rheinau: Feierabend en dan het aankomstbiertje, ‘s nachts op de vlonder naast
de boot slapen.
In de krant is slechts duizend
woorden plaats voor deze diehards;
dus gaan we fullspeed door naar

Moe maar voldaan

Grand Canal d’Alsace
Konstanz, 21 augustus: een interview met de Südkurier, daarna zijn
de eerste halen een verademing.
Eindelijk los van alles… mens en
water, vrijheid, stilte, ritme, de zon
spettert als het blad in het water
haakt, splash-splash, je komt op
snelheid, zacht veert de wherry in
de kristalheldere rivier, natuur en
idyllisch landschap. Zonder barrières bereiken ze de eerste dag
sprookjesachtig Schaffhausen.
Nu verandert het beeld; al snel
ligt er weer een stuw dwars. Door
de marifoon meldt de stuwmeester dat de lorrie om de stuw te

lezer. Je drijft met twee boten
boven het Binger Loch. Machtige
bergen, de stroomsnelheid neemt
toe, je ontmoet gigantische schepen die jouw riemblad bijna raken. Een confrontatie met een boei
is funest voor je wherry. Eenmaal
in de greep van de stroomversnelling boven de Mäuseturm is er geen
weg terug: je bent nietig en onder
de indruk, maar wat een geweldige rivier. De 28 burchten tot aan
Koblenz vertellen over het verleden. Zonder kommer komt het
team aan de schone Lorelei voorbij. Het lukte de nimf niet om de
stuurlui te misleiden.
Na Koblenz passeert men het
Grasswerth bb. Navigatiefoutje, de
Rijn had er geen diepgang meer!
Het betekent 500 meter sjouwen
(en mopperen) om weer water
onder de kiel te krijgen. Een zorg
voor de begeleidende walploeg,
maar zorgt ook voor vermaak.
Koblenz, Bonn en Keulen doemen
aan de horizon. Langs Düsseldorf
waar de ‘opvaart de damwand uit
de kade vaart’, ligt de koers vanzelfsprekend over de noord. Voorbij Duisburg duiken ze in onvermijdelijke boeggolven, maar zij
mijden met eerbied het schroefwater van de duwvaart.
De pitstop op de grens in Lobith,
waar de champagne vloeit, ervaart
het team als overwinning. Wim Reijs, Theo's broer, staat met zijn camera op de Nijmeegse Waalbrug.
Hij vereeuwigt bij de beide wherry’s voor het fotoalbum.

geschut, evenals in Birsfelden. En
dan Bazel, parel aan de rivier waar
Erasmus rust en aan de Mittlere
Brücke nog het label van Romeinse
bouwkunst hangt.
Iemand zei tijdens de voorbereiding: “Joh, dat Grand Canal
d’Alsace moet je overslaan.”

varen we de noord of door de
hang? Wordt het bb-bb of stb-stb,
blauwe vlag of niet? Komt er opvaart, wat zit er achter ons? Koers
en snelheid houden, bestuurbaar
blijven, nooit twijfelen en altijd
zichtbaar blijven voor de beroepsvaart, was de roeiers ingepeperd.

Mainz, waar ze in de mooiste roeivereniging slapen. ‘s Morgens voor
dag en dauw weer aan de riemen,
Rüdesheim ligt nog in nevelen.
Schitterend!
Een wherry is 8,10 x 1,15 meter,
stabiel en bemand met een boegman, slagman, stuurman en kaart-

Ze zijn niet één keer door de politie aangesproken. Blaren wisten
ze te voorkomen door handschoenen en vet. Slechts tweemaal een
kwartier waren de regenjacks nodig. Het eerste stuk, de Hochrhein,
is van natuur genieten, daarna sturen, kaartlezen en goed opletten,
beneden Duisburg staan golven
als voor Scheveningen, voorbij
Sint Andries is het bekend terrein.
Moe, maar niet oververmoeid…
eerder voldaan.
Ze hebben nog meer respect voor
de beroepsvaart gekregen. Hadden
bijzonder veel plezier. “De mooiste tocht van ons roeileven. Samenwerken, jezelf ondergeschikt
maken aan de groep, indrukwekkende natuur, kracht van de rivier.”
De Rijn is een verkeersader die
nooit leeg raakt, niet van water en
niet van schepen. Zoveel zoet water naar de zee, die toch niet zoeter
wordt.

Pitstops, slapen, eten, wassen, plassen, A. Vogel voor
de spierpijn, klimmen en
foeteren over stuwen, éénmaal aan de grond, maar de
passage van de Lorelei dan
weer zónder brokken. Vijftien dagen ‘in de boot’ van
Konstanz naar het Dordtse
Wantij is voor ‘grijze jongeren’, onder wie vijf dames,
een mooie prestatie.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be

ZZZNOLPDDWVHUYLFHQO
SRVW#NOLPDDWVHUYLFHQO


1LMYHUKHLGVVWUDDW+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
7  

Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte
Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt
u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze
vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel
aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over
de voortgang.

BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com

ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.
Buyck Techniek is gevestigd op
een gunstige plaats gelegen tussen
de grote havens van Antwerpen,
Rotterdam en Moerdijk.

0167 - 52 45 65 | HEIJNINGEN | INFO@BUYCKTECHNIEK.NL | WWW.BUYCKTECHNIEK.NL

De Binnenvaartkrant

24 oktober 2017

17

Multi Worker is visitekaartje van J. Schlieker & Zonen

Rondspant-allrounders voor Curaçao
verschillende uitstekende havens.
Deze werden aan het einde van de
ijstijd, al meer dan 10.000 jaar geleden, gevormd.

DOOR JOHAN DE WITTE

Via een vertegenwoordiger op
Curaçao voor J. Schlieker &
Zonen BV kwam de vraag van
KTK Tugs uit Willemstad voor
twee óp maat gebouwde duw-/
sleep-/werkschepen overwaaien.
KTK is verantwoordelijk voor alle
havenschepen, loodsenvervoer en
het afmeren van schepen in de
diepzeehavens van Curaçao.
Schlieker, gevestigd in Sliedrecht
en Dordrecht, is wereldwijd
vermaard in strakke, kleine
rondspantschepen en 'sleepte’
de order binnen voor twee Multi
Workers: de NC-5L en de NC-6L.
KTK wilde rondspant en geen
knikspant onder andere omdat
assistentie bij het afmeren van
zeeschepen om een oersterk casco
vraagt. Een casco dat optimaal
manoeuvreert, specifiek is uitgevoerd en draait als een tol. Schlieker & Zonen heeft zowel in rondspant als knikspant ervaring. Deze
Multi Workers zijn 14,50 en 12,50
meter lang en 4,30 meter breed.
KTK stelde als voorwaarde 4,5 ton
bollard pull en 8,5 knopen snelheid.
Hiervoor is een 385 pk sterke Caterpillar C12 geïnstalleerd met een
Optima-straalbuis en Promarinschroef.
Bij de afbouw is voor de motor-

1868

(foto’s J. Schlieker & Zonen)

inbouw en elektriciteit samengewerkt met De Groot Diesel Marine
Services uit Dordrecht en Vink diesel uit Sliedrecht. Damen Marine
Components heeft aan hen de
straalbuizen geleverd. De Damen
Optima is voor veel toepassin-

gen geschikt en leverbaar in een
lengte-/diameterverhouding 0,4,
0,5 en 0,6 met een diameter vanaf
circa 500 tot 7.000 millimeter.
Uitgevoerd met verhoogde bolders
voor dikke trossen, sleephaak,
haakvrije boeiingscepters en twee

Van der Velden-roeren zijn deze
boten de spin in het web bij het afen aanmeren van de zeeschepen.
mtraçao is het eiland waar de internationale handelsroutes van de
Atlantische Oceaan samenkomen.
Langs de zuidkust heeft Curaçao

Vandaag praten we met René en
Hans Schlieker, vader en zoon (5e
en 6e generatie). Ofwel de opvolgers van Johannes Schlieker, die
in 1868 een scheepwerf en constructiewerkplaats begon aan de
Merwede in Sliedrecht. Sindsdien
zijn er meer dan 1050 schepen gebouwd!
Hans (29) fietste, opgroeiend in
Sliedrecht, naar de mts en daarna
de hts Werktuigbouw en Scheepbouwkunde langs scheepswerven.
Met ook nog eens een vader in de
scheepsbouw stond zijn carrière
al in de spanten voor hij goed en
wel wist wat te gaan doen. Hans
ontwerpt en tekent in AutoCAD,
administreert en reisde voor de
handtekening onder het KTKcontract naar Willemstad. Maar als
het even kan, staat hij in ketelpak
op de werkvloer.
“Als een vrachtwagen het totale
snijpakket staal aanlevert voor een
Multi Worker, je werkt eraan mee
om het vaartuig te bouwen en naar

Lees verder op pagina 19 >>

Wij feliciteren KTK Tugs van harte met de NC5L en NC6L

DAMEN MARINE COMPONENTS
Non Ferro bv

DE
BINNEN
VAART
KRANT
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

MAAND
30%

Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com

Lezersa

Zenit man

anbiedin

(op vert
deze ad oon van
vertenti
e)

g

ACTIES

Explosie vrije dompelpomp Zenit Man
250/2 G65 Atex

Walstroomverlengkabel
50 meter 5 polig

1380,-

32 Ampère

63 Ampère

265,- 525,-

Daalderop
Mono-3 boiler
400V 80/120 liter
Beide uit voorraad leverbaar
120 liter

1365,Wampler kabelhaspel
t.b.v. luikenwagen

1245,-

Dimplex oliegevulde
paneelradiator
230V 750/1000/1500/2000 watt
Uit voorraad leverbaar

197,-

v.a.

VMF225M onderhoudsvrije accu
12V 225aH
Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden van gratis accu’s
wisselen.

215,Walstroomtransformatoren
verkrijgbaar in 32 en 63 Ampère

Mastervolt

Prijs op aanvraag

Acculaders en omvormers

Leverbaar uit voorraad

Alle modellen uit voorraad leverbaar

Reeferverdeling
1in – 4uit
Prijs op aanvraag

ITT Rayline
schijnwerper
230 V 1000 W

Tevens alle soorten Reefer
stekkers en kabels uit voorraad
leverbaar

Exclusief bediening

1095,Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Stand no. 1219
elektrotechniek

service

shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nl

Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-13.00 uur

De Binnenvaartkrant

24 oktober 2017

19

NC-5L en NC-6L aan de slag op Curaçao
>> Vervolg van pagina 17

tevredenheid van de klant op te
leveren… Ja, dat is waar je het voor
doet.”
Waar ligt jullie specialisme precies,
René?
“In de rondspant: het tekenen en
de maatvoering van de platen, het
lassen. De bedrijven die een mooie
rondspant kunnen bouwen, moet
je tegenwoordig zoeken. In Sliedrecht beschikken we als het moet
nog over een spantenvloer. Tegenwoordig snijden we zelf niet meer,
maar ook dat moet heel nauwkeurig. Elke millimeter vervorming
komt in de huid terug.”

Strak werk
“Strak werk leveren hangt van
best veel factoren af. Recentelijk
hebben we bijvoorbeeld tien cas-

co’s onder Lloyds gebouwd met
4 millimeter vlakdikte. De slijpmachine blijft daarbij in de kast en
het plamuur in de bus. Ons team
is tien man sterk, waaronder uitstekende lassers die een lasvolgorde aanhouden waarmee ook dun
plaatwerk zo strak blijft als op de
tekening.”
Hebben jullie voldoende werk?
“We mopperen niet. Er ligt een opdracht voor twee Multi Workers,
de loods in Sliedrecht en die in
Dordrecht liggen vol met secties
voor een groot baggervaartuig."
"Voor dit KTK-project stuurden
we op grond van de gevraagde
specificatie een concept. Dat gaat
een keer of vier voor aanpassing
heen en weer. De opdrachtgever
komt kijken, ziet ons werk en de
platte organisatie die bouwwijzingen direct kan uitvoeren.”

“Na een half jaar kregen we de
opdracht. Je bent dan altijd blij.
Nooit is er veel tijd. Meestal moet
je dan vol aan de bak om de leverdatum te halen.”

Ruimschoots gehaald
Schlieker vervaardigt secties voor
zeer uiteenlopende vaartuigen,
constructies of complete casco’s.
Bij het meren van zeevaart in Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen,
en Antwerpen kun je de Schliekerrondspant ijverig in de weer zien.
Straks eveneens in Willemstad op
Curaçao.
Overigens: de voorwaarden van
een bollard pull van 4,5 ton en een
snelheid van 8,5 knopen werden
ruimschoots gehaald. De proefvaart kwam uit op 5,5 ton en 9,8
knopen. De NC-5L en NC-6L zijn
mooie scheepjes!

Aan NC-5L en NC-6L leverden onder andere:
J. Schlieker & Zonen B.V.
Bouw casco en het ontwerp.
Blokland Non-Ferro B.V.
Schroefassen.

ClimaLogic B.V.
- Airco installatie;
- Ventilatiesysteem machinekamer;
- Filtersysteem machinekamer.

Damen Marine Components
1 Optima straalbuis, diameter 1.210 mm en
een 4-blads schroef diameter 1.200 mm.

Den Breejen & Zn. Schilderwerken B.V.
Schilderwerk.
Pon Power B.V.
Caterpillar, type C12, van 287 bkW / 385 pk
bj 1800 rpm.

RAFA Scheepsramen B.V.
Ramen.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

De troefkaarten van de binnenvaart in het regeerakkoord
Hoe verwelkom je Cora van
Nieuwenhuizen als VVD-minister
van Infrastructuur & Waterstaat en
haar D66-staatssecretaris Stientje
van Veldhoven?
Cora van der Nieuwenhuizen is
een buitengewone vrouw, die ik
nog goed ken uit de tijd dat ze in
de Tweede Kamer woordvoerder
voor de VVD was voor sociale zaken. Een flinke dame; ik denk dat
we trots op deze minister kunnen
zijn. Niets ten nadele van Melanie

(Schultz, de vertrekkende minister
van Infrastructuur & Milieu – red.);
die was altijd voor ons bereikbaar.
Maar ik denk dat Cora nieuwe
energie brengt in dit ministerie en
dat is zeker welkom. Stientje van
Veldhoven is een staatssecretaris
met een milieuhart. Zij heeft als
Kamerlid ons programma voor
vergroening van de binnenvaart
altijd gesteund. Zij zal zeker meedenken met ons om de inzet van
de binnenvaart meer mogelijk te

IN GESPREK MET
ROLAND KORTENHORST
(voorzitter Koninklijke
BLN-Schuttevaer)

maken.
In het regeerakkoord wordt
gesproken over een Green Deal met
onder andere de binnenvaart, maar
milieu vertrekt naar Economische
Zaken.
Een Green Deal sluit je met de regering, niet met één ministerie. Relevant is dat er een milieuparagraaf
in het regeerakkoord staat waar
je niet omheen kan. De beoogde
CO2-reductie kan alleen door de
inzet van de binnenvaart, want per
ton/kilometer is dat op z’n hoogst
nog niet eens de helft van de andere modaliteiten. Je ziet ook in
het regeerakkoord staan dat er tol
wordt geheven op het wegvervoer.
Er is een transitie aanstaande, en
dan is het bij de ontwikkeling
van schoner goederentransport
belangrijk dat er een staatssecretaris op Infrastructuur zit met een
milieuhart.

Het meest concrete voor de
binnenvaart in het regeerakkoord
lijkt dat er afspraken worden
gemaakt voor de bedieningstijden
van sluizen en bruggen. Dat lijkt
wat pover.
En dat is ook niet waar. Het is
nooit eerder vertoond dat in een
regeerakkoord de binnenvaart
wordt aangemerkt als een oplossing voor de grote druk op weg en
spoor. Dat is een erkenning van de
binnenvaart, ook als schoner vervoerder.
De voorgenomen Green Deals duiden op de wil tot interactie met de
samenleving. We zullen daar als
branche op in moeten spelen. En
ja, dan zullen we ons hard moeten
maken voor concrete financiële
bijdragen van de overheid.
Er is geen enkele concrete financiële toezegging in het regeerakkoord. Maar de nadruk op milieukwaliteiten van de binnenvaart

is in geen enkel regeerakkoord
eerder zo duidelijk geweest. Het is
ook de ondersteuning van ons vergroeningsplan waarin we hebben
onderbouwd welke rol de binnenvaart kan spelen.
In
het
regeerakkoord
staat
dat in de toekomst wordt gesproken
over
mobiliteit
in
plaats van over afzonderlijke
transportmodaliteiten.
Maar
2030
als
richtdatum
lijkt
nog ver weg.
Natuurlijk mag dat sneller. Maar
het denken in die richting is wel
een omslag. Voor de sectoren zelf
is de uitdaging om als de wiedeweerga de binnenvaart naar voren
te schuiven, niet als vervoerder,
maar als sleutelspeler in die mobiliteit van de toekomst.
We zullen onze troefkaarten uit
moeten spelen. Mijn drive is om
die voornemens om te zetten in
klinkende munt.

Neuzen dezelfde kant op
Afgelopen week heeft de Tweede

formatie in de Nederlandse parlem-

te weten VVD, CDA, D66 en de Chris-

Havenbedrijf

werd

Aan boord zouden misschien vuilnis-

Kamer gedebatteerd over het eindverslag van informateur Zalm naar

entaire geschiedenis.
Als formateur legt Mark Rutte de

tenUnie.
Overeenstemming

tus-

duidelijk dat er behoefte is aan eenduidigheid over het scheiden van

zakken (Fipo-zakken) in verschillende kleuren en/of met speciﬁeke pic-

aanleiding van het nieuwe regeerak-

laatste hand aan de formatie van de

sen diverse partijen blijft toch een

afval aan boord en het gescheiden

togrammen een optie kunnen zijn.

koord dat is gepresenteerd. Eindelijk
was het zover, want na de verkiezin-

kabinetsploeg. Dus kunnen we deze
week een nieuw kabinet verwachten

heikel punt, ongeacht of het nu een
particuliere of zakelijke kwestie is.

afgeven van dit afval in de havens
en langs de rivieren. Sommige be-

Deze kleuren en pictogrammen zou
je dan op de afvalbakken in de havens

gen op 15 maart volgde de langste

bestaande uit vier politieke partijen,

De gemoederen kunnen soms hoog

drijven hebben een bedrijfspolicy

en langs de vaarwegen ook terug

oplopen waardoor het extra lastig
wordt om alle neuzen dezelfde kant

waardoor het afval aan boord wordt
gescheiden, maar dit is niet voor ie-

moeten vinden.
In november start de werkgroep

op te laten wijzen en te gaan voor het

dereen zo vanzelfsprekend. Deze be-

‘Uniformiteit Codering Afvalstoﬀen’

hogere gezamenlijke doel. Gebundelde krachten doen het nu eenmaal

hoefte aan eenduidigheid kan diverse
oorzaken hebben, waaronder een

waarvoor diverse aan binnenvaart
gerelateerde organisaties zijn uitge-

beter.

tekortkomende infrastructuur, maar

nodigd. Het doel is om gezamen-

Na een gesprek van de SAB medio
september van dit jaar met een

ook de verschillende handhaving van
kleuren, namen en pictogrammen

lijk meer ‘gezicht’ te geven aan een
mogelijke wijze van uitvoering zo-

aantal

ten opzichte van het buitenland en

dat dit plan te zijner tijd op Europees

de zeevaart.

niveau kan worden voorgesteld.

GESABBEL
Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

rederijen,

zieningen

en

het

bereiken

ontvangstvoorGemeentelijk

Rotterdam
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De boeiende geschiedenis van scheepswerf De Biesbosch
bouwnummer 1 tot en met 895.

Een
eeuw
geleden
werd
machinefabriek De Biesbosch in
Dordrecht opgericht. Aanleiding
voor Vereniging De Binnenvaart
om een boek uit te geven: In
100 jaar van scheepswerven naar
Stadswerven. Binnenkort wordt
het boek officieel aangeboden
aan de Dordtse wethouder Piet
Sleeking.
Het boek, geschreven door Jan
van ‘Verlaat, is nummer 8 in de
reeks ‘Geschiedenis van de Binnenscheepvaart’. Het is een lijvig
boek geworden: 200 pagina’s met
maar liefst circa 450 afbeeldingen,
waaronder vele nog nooit eerder
gepubliceerde foto’s. Het boek beschrijft de boeiende historie van
scheepswerf De Biesbosch, ingebed in de maatschappelijke ontwikkelingen van toen.
Het bedrijf groeide uit tot de
grootste van de scheepswerven die
gevestigd waren in het gebied waar
nu een nieuwe stadswijk groeit,
die heel toepasselijk Stadswerven
heet. Daaronder bevonden zich
ook de scheepswerven Dordrecht
en Koopman, die beide in De Biesbosch opgingen.

Duwvaart
Het boek legt het accent op de
binnenvaart, waarvoor de Dordtse
scheepswerf baanbrekende geschiedenis schreef als initiator van
de duwvaart in Europa en in een
toonaangevende rol bij de verdere

Najaarsbijeenkomst

Bedrijvigheid op de werf in 1933. (archieﬀoto Vereniging De Binnenvaart)

evolutie daarvan. Totdat de werf in
2000 ophield te bestaan.
Maar al eerder schreef de scheepswerf binnenvaarthistorie met onder meer schepen van het type
Franse motor. Eén van de veertien
hoofdstukken is geheel daaraan
gewijd.
Vereniging De Binnenvaart is zelf
nauw met de voormalige werf verbonden. Die band wordt prachtig
gesymboliseerd door de ligplaats
van het binnenvaartcentrum (de
René Siegfried met de lashbak
CGS 6013) pal bij de voormalige
machinehal van De Biesbosch.
De duwboot werd ook gebouwd
op deze werf. Als voorloper van
de duwboten van de zogenoemde
tweede generatie krijgt deze in het
boek uiteraard speciale aandacht
met afbeeldingen uit de tijd dat hij
nog volop actief was op de rivier.
De binnenvaartliefhebber zal met
volle teugen genieten van dit boek.
In de eerste hoofdstukken zijn nog

Het boek is voor € 30,- te koop
op de René Siegfried, Maasstraat
13, Dordrecht. Maar ook tijdens
de najaarsbijeenkomst van Vereniging De Binnenvaart op zaterdag
28 oktober bij het Scheepvaart en
Transport College in Rotterdam.
En op de stand (7003) tijdens
Europort 2017 in Ahoy.
Op verzoek stuurt de vereniging
het boek per post. (met bijkomende portokosten) Bestellen kan
door een bericht te mailen naar
info@debinnenvaart.nl.

machtige stoomsleepboten en ook
kleine spitsen te zien, in de laatste
hoofdstukken gaat het over moDe cover van het boek.
derne duwboten
en motortankschepen. Daartussen zit een
grote
variatie
aan vaartuigen,
waaronder indrukwekkende
zeeschepen.
Het boek vult
tevens talrijke
gaten die de
ooit verschenen
drie jubileumboeken van de
scheepswerf helaas lieten vallen.
Achterin
bevindt zich een
tien
pagina’s
lange,
volleLoswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . F +31 481 438315 . info@heijmen.nl
dig bijgewerkte
bouwlijst
van
www.bunkerstationheijmen.nl . www.scheepsuitrusting.nl . www.stuurstoelen.com

Wij wensen de fam. Langeslag
en bemanning van de MTS Return
een behouden vaart.

Wij feliciteren familie Langeslag van harte met mts Return
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Familie Langeslag gaat dubbelwandig
met de Sunrisetanker Return
zo goed mogelijke rendementen
mee te behalen. En in dat opzicht
is dit echt een topschip. Maar gevoelsmatig moest ik er wel even
aan wennen.”

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Met de ingebruikname van de
gloednieuwe Sunrisetanker maken Ger Langeslag en zijn zonen
Sander en Patrick de overstap
naar de dubbelwandige tankvaart.
Hiermee is de Rotterdams-Zeeuwse familie klaar voor de toekomst.

Van haver tot gort

Voor vader Ger was de overstap
niet meer nodig geweest. Hij is
inmiddels 65 en was normaal
gesproken volgend jaar met pensioen gegaan. Echter, zijn beide
zonen zetten – tot zijn genoegen
– als vijfde generatie de familietraditie in de scheepvaart voort
.Zij nemen het familiebedrijf in de
tankvaart over: Patrick met name
vanaf de wal en Sander als kapitein en mede-eigenaar aan boord.

Nieuwbouw
Gezien de dubbelwandigheidseisen die volgend jaar van kracht
worden, was het tijd om voor het
eerst in de bedrijfsgeschiedenis te
investeren in nieuwbouw. “Dus
doe ik nog een paar jaar mee, dat
vind ik leuk”, zegt pa Langeslag.
Nieuwbouw, dat was wel een dingetje. Want Ger Langeslag bezat in
zijn 50-jarige carrière op het water
heel wat schepen. Maar nooit was
het een nieuw schip dat in eigen
beheer werd gebouwd. Terwijl hij
geniet van zijn sigaartje, vertelt
Langeslag senior: “Als die dubbelwandigheidseisen er niet waren
geweest, hadden wij waarschijnlijk
ook nu niet geïnvesteerd in nieuwbouw. Ik heb altijd bestaande
schepen gekocht en daarmee een
goede boterham verdiend. Nieuwbouw vond ik een groot risico, dat
hoefde van mij niet zo nodig.”

Van Alpa tot Patmos
Ger Langeslag werd geboren in een
scheepvaartfamilie. Zelf vaart hij
ook al zijn hele leven. Dat begon
aan boord bij zijn ouders, waarna
hij een tijdje bij Rijkswaterstaat
aan de slag ging in het baggerwerk.
Bij rederij W. de Beijer in Arnhem
werkte hij als kapitein; eerst in de
vrachtvaart en later op een duwboot. Met name in de ARA-regio
voer hij met eetbare olie.
Als telg van een vrachtvaartfamilie was dit zijn eerste kennismaking met de tankvaart. Het bleek
een liefde die beklijfde. Hij bleef
de tankvaart zijn hele werkzame
leven trouw: “Tankvaart ligt mij
beter dan vrachtvaart.”
In 1982 kocht Ger Langeslag zijn
eerste eigen tanker, de 1000-tonner Alpa, in 1990 gevolgd door

Sander Langeslag: "Wij wilden bij de afbouw aanwezig zijn om ons nieuwe schip
meteen van haver tot gort te leren kennen."

de tweede 1000-tonner en niet
veel later een 2000-tonner als
derde schip. Schepen kwamen en
gingen. De vloot werd later aangevuld met een 3000-tonner en
een 2800-tonner. De laatste jaren
hadden vader en zonen Langeslag
de 3000-tonner Patmos in charter.
“Ik vaar al twintig jaar bij mijn
vader aan boord. Daarnaast heb
ik tussendoor in totaal zes jaar op
andere schepen gevaren, altijd in
de tankvaart.”

Korte zoektocht
De enkelwandige Patmos moet
volgend jaar uit de vaart. Gezien
de huidige markt voor dubbelwandige tankers was vervangende
nieuwbouw bedrijfseconomisch
gezien de beste optie. Sander:
“Wij wilden nieuwbouwen op
110 meter lengte. Dat vinden wij
een mooie maat voor de Rijnvaart
waarin wij actief zijn. Met die
lengte kunnen wij overal komen
waar we moeten zijn, ook op de
zijrivieren en -kanalen.”
De Return is 110 bij 11,45 meter
en heeft een tonnage van 2.630 bij
3,07 meter diepgang. Het schip
gaat op contract voor een Duitse
bevrachter varen met minerale
oliën.
De zoektocht naar nieuwbouwmogelijkheden duurde niet erg
lang. De familie Langeslag kwam
al heel snel terecht uit op het Sunriseconcept van de Groninger GS
Yard: “Ik ken werfeigenaren Christian Hochbein en Daniel Gausch

al tientallen jaren en doe vaker
zaken met hen. Met de wensen die
wij hadden, konden we bijna niet
om het Sunriseconcept van deze
werf heen: maximale tonnage voor
deze lengte met een zeer aantrekkelijk brandstofverbruik.”
Voor Langeslag senior was er gevoelsmatig nog wel een kleine
hobbel te overwinnen: “De Sunrise is een zeer economisch en
functioneel gebouwd schip. Het
is tot in detail gebouwd om maximaal rendement mee te behalen.
Maar voor mij persoonlijk speelt
het esthetisch aspect ook een rol.
Ik hou van een mooi achterschip
en de Sunrise is nou eenmaal niet
het meest oogverblindende schip
om te zien. Ik weet het wel: schepen zijn er om mee te werken en

Die gewenning gebeurde grotendeels tijdens de afbouw van het
schip. Gedurende de drie maanden waarin de Return aan de boorden van het Winschoterdiep werd
afgebouwd, waren Ger en Sander
Langeslag fulltime op de werf
aanwezig. Sander: “Wij wilden bij
de afbouw aanwezig zijn om ons
nieuwe schip meteen van haver
tot gort te leren kennen. Als we
binnenkort varen, willen we alles
kunnen vinden en precies weten
hoe ons schip in elkaar steekt.”
“En het was bepaald geen straf om
hier drie maanden te werken; de
samenwerking verliep zeer aangenaam. Hadden we wensen, dan
was één keer vragen voldoende. Er
is gedurende de afbouw geen onvertogen woord gevallen.”
Ook Ger Langeslag is zeer te spreken over de werf: “GS Yard steunt
ons volledig. Bij het plaatsen van
de handtekening onder het bouwcontract had ik 100 procent vertrouwen en dat was terecht. Wij
kregen alle steun die we nodig
hadden, ook bij het regelen van
de financiering. De bouw heeft al
met al net een half jaar geduurd.
Van kiellegging tot oplevering in
slechts zes maanden… Het verbaast ons oprecht hoe snel het hier
allemaal gaat.”

(foto’s Jan Johan ten Have)

Aan mts Return leverden onder andere:
GS Yard B.V.

FS Schiﬀstechnik GmbH & Co. KG
Hydrauliek stuurwerk.

Kadlec & Brödlin GmbH
Wir projektierten, lieferten und installierten

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH
Ankers en kettingen.

die elektrische und elektronische
Ausrüstung inkl. der Steuerungs- und

- JLR-21 GPS-kompas.

HR Piping B.V.
De complete machinekamer installatie incl.

Automatisationstechnik sowie das
Tankmess- und Alarmierungssystem

Blokland Non-Ferro B.V.

motoren uitlijning.

und die dazugehörige Visualisierung
sowie die Navigations- und
Kommunikationseinrichtungen.

Volledige afbouw.
Alphatron Marine B.V.
- JMA-610 radar;
- MFM-line nautische apparatuur;

U-bundelkoelers en een luchtkoeler.
Bunkerstation Heijmen B.V.
Bunkerstation, gasolie, smeerolie.

Kampers Pompservice B.V.
2 stuks 400m3/h kruiplijn ladingpomp, type
KAMPERS 2M210/90XHE.
Lloyds Register EMEA
Classiﬁcatie.
Schreinerei Marcus Leder GmbH

Boegschroeﬁnstallatie type kanalen
31120-4k (schroefdiam 1200mm)
horizontale opstelling, 330 kW bij 1780
omw/min;

Kompletten Innenausbau Wohnung und
Steuerhaus, Fenster/Türen.
Van Wijk Machinefabriek B.V.
Autokraan, hefkolom en stuurhuis.

Verhaar Omega B.V.
- Eén (1) Verhaar Omega

- Bediening wegafhankelijk incl.
omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf.
WindeX Engineering B.V.
RVS Klaproosters.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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ONDERNEMERS UIT

NOORD-NEDERLAND
Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid en kwaliteit !

www.reddingmuseum.nl

Stalen Tukkervlet
voor op uw schip! Met
EN1914 certiﬁcaat.

0623577755
info@boermetaaltechniek.nl
www.boermetaaltechniek.nl

Dé oplossing
bij roest!
www.ranexrustbuster.com

Machinebouw en leidingsystemen

Werfkade 22
9601 LG Hoogezand
T: +31(0)598-39 31 31
E: info@royalbodewes.com
W: www.royalbodewes.com

www.webcam-harlingen.nl

Solcamastraat 35
9262 ND Suameer
T: 0511-820300
E: info@hrpiping.nl
W: www.hrpiping.nl
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Nieuw kantoor voor Post Consultancy en Weforsea

Crowdfunding slaat aan in scheepvaart
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het nieuwe kantoor van Post
Consultancy en Weforsea Crowdfunding werd ludiek geopend.
De moeder van eigenaar Louwe
Post, Jannie Post, reed op een
oldtimer-Solex over de rode loper
door het lint naar het pand. Zij
opende hiermee zowel de open
dag als het nieuwe kantoor.
Post startte tien jaar geleden Post

Consultancy, een bedrijf dat administraties verzorgt, vooral voor
maritieme bedrijven. In 2013
kwam daar Weforsea bij, een
crowdfundingbedrijf, ook gespecialiseerd in de maritieme sector.
Inmiddels werken van de elf personeelsleden twee fulltime aan de
crowdfundingprojecten.
Eén project in de visserij en zeven
drogeladingschepen zijn in de afgelopen jaren gefinancierd. Op dit

moment worden drie nieuwe aanvragen onderzocht. Ze komen uit
Nederland, België en Duitsland.

Verbinden
Het nieuwe pand aan het Marsdiep 4 in Urk is stijlvol ingericht.
Elke kamer heeft zijn eigen thema.
De kantoren op de bovenetage
zijn huiselijk ingericht met schilderijen en schepen. De vergaderruimte heeft een tafel van een

halve eik van de Veluwe en op
de muur zijn bomen geschilderd.
Daarnaast zijn er kantoren met
een Urkse zonsondergang aan de
muur en mediterrane huisjes. Het
klapstuk is het Veteranencafé met
oude brommers, die Post zelf verzamelt. Daarnaast oude fauteuils
en jaren 50-meubels.
Post wil met zijn crowdfundingbedrijf mensen verbinden. De
nieuwe manier van financieren is
volledig gericht op de maritieme
industrie. Daarin is WeforSea het
enige crowdfundingplatform in
Nederland. “Wij kunnen voor de
toekomst nog een rol vervullen
voor de mensen: het koppelen
van vraag en aanbod en het bij
elkaar brengen van partijen. Veel
schippers zitten nu tegen de pensioenleeftijd en willen hun schip
verkopen. Niet als makelaar, maar
als crowdfunder kunnen wij jonge
mensen koppelen en de kans geven een schip te kopen.”
Post heeft regelmatig contact met
grote bevrachters. Die zoeken
schepen. Er zijn te weinig schippers die behoefte hebben voor
zichzelf te beginnen op een klein
schip, zoals een kempenaar of
dortmunder. Het benodigde startkapitaal is vaak te groot voor een
jonge ondernemer om helemaal
zelf in zo’n schip te investeren.

Louwe Post, voor het nieuwe pand met een van zijn oldtimer-brommers.

Daardoor wordt crowdfunding
steeds belangrijker.

Kleine schepen
“We praten vaak over drogeladingschepen in de kleinere tonnages,
waardoor de looptijd van de lening wat korter is. Een hoge rente
en geen lange looptijd is interessant voor de investeerder”, vertelt
Post.
Een droom van Post is schepen in
serie voor de visserij te gaan bouwen. De vloot is aan vernieuwing
toe. Voor jonge startende ondernemers zijn de kosten veel te hoog
om een eigen schip te bouwen.
“Ik zou graag een orgaan opzetten
waar iedereen aan mee kan doen.
Hierdoor kan het voor jonge ondernemers weer mogelijk worden
een visserijschip te kopen. Ik kon
mij vroeger inkopen op een vissersschip; dat is nu bijna niet meer
mogelijk.
Post startte zijn carrière zelf in
de visserij. Dertien jaar viste hij,
waarvan zeven jaar met een eigen
schip. Daarnaast voer hij zeven
jaar als schipper op een draagvleugelboot. Die maritieme kennis gebruikt hij nu in zijn bedrijf.
“Zelfs banken benaderen Weforsea vanwege de kennis”, stelt Post.
“Of wij actief mee willen participeren in scheepsprojecten.”

(foto E.J. Bruinekool)

Sanering Ford-terrein Genk: afvalstoﬀen gaan per schip
Door Noud van der Zee

Eind augustus is gestart met de
sloop van de oude Ford-fabriek in
Genk. De gebouwen maken plaats
voor een nieuw bedrijventerrein.
200.000 ton schroot en 160.000
ton gewapend beton moeten
verwijderd worden. Een groot
deel van deze afvalstoffen wordt
met schepen afgevoerd via het
Albertkanaal.
Het terrein is meer dan 40
hectare
groot.
Aclagro
en
aannemersbedrijf
Aertssen
slopen tot 2 meter onder het maaiveld om zoveel mogelijk leidingen
en constructies weg te halen. Eind
2018 moeten de werkzaamheden
klaar zijn. De sloop kost 6,3 miljoen euro.
De afbraak gebeurt selectief. Dat
wil zeggen dat de afvalstoffen gescheiden worden en afzonderlijk,

meestal per schip, afgevoerd worden naar de verwerker.

Klap
Bijna drie jaar na de sluiting van
de Ford-fabriek is de eerste productiehal op het terrein van 140
hectare tegen de vlakte gegaan.
Het Vlaams Gewest kocht het terrein eind 2015 voor 1 euro, nadat
de Ford Motor Company besliste
de productie van de Mondeo over
te hevelen naar Valencia. Dat betekende een economische klap voor
de Belgische provincie Limburg
en de stad Genk in het bijzonder.
4.200 directe banen gingen verloren, plus die bij toeleveranciers.
Om de gevolgen van de werkloosheid op te vangen startte het
Vlaams Gewest een herstructureringsplan voor de provincie Limburg: het zogenaamde SALK-plan.
In augustus 2016 ging het Master-

plan Ford Genk van start, een samenwerking van Vlaanderen met
de stad Genk en vaarwegbeheerder
De Vlaamse Waterweg om de
voormalige industrieterreinen om
te vormen tot een nieuw bedrijvenpark.
De Vlaamse minister van Economische Zaken, Philippe Muyters,
zei: “Door de succesvolle samenwerking met de projectpartners
zullen we onze ambitie kunnen
waarmaken om hier 2.500 tot
3.000 nieuwe banen te creëren.
Dit geeft een nieuwe boost voor
Genk en Limburg.”
Ook burgemeester Wim Dries van
Genk is enthousiast dat het terrein tweeënhalf jaar na de sluiting
van Ford al een nieuwe invulling
krijgt: “De eerste jobs kunnen in
de eerste helft van 2018 al worden
ingevuld.”
De Ford-site is verdeeld in drie

zones. De Vlaamse Waterweg is
ontwikkelaar van de 50 hectare
grote C-zone, die gelegen is aan
het Albertkanaal. De waterwegbeheerder treedt ook op als bouwheer voor de sanering, de afbraak
van de oude fabriekshallen en de
aanleg van de gemeenschappelijke
nutsinfrastructuur op het terrein.

Aan de watersnelweg
Transportbedrijf H. Essers en Haven
Genk zullen Zone C in concessie
ontwikkelen. Dankzij de uitgebreide transportmogelijkheden moeten er elke maand 1.800 vrachtwagens van de weg verdwijnen.
Dat betekent dat beide bedrijven
130.000 containers extra via het
Albertkanaal gaan vervoeren.
“De bedrijven die zich hier vestigen zien de sterke troeven van de
binnenvaart en zetten voluit in op
die binnenvaart als transportmo-
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dus.” Aldus Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg.”
Ze ondernemen dan ook pal naast
de watersnelweg. Wij hopen dat
nog veel ondernemingen hen hierin zullen volgen in Vlaanderen.”
In Zone C komt ook een logistieke
campus. Met onder meer een demonstratiecentrum, een regionaal
overslagcentrum en een nieuw onderkomen voor het Logistiek Platform Limburg.
Genk Green Logistics, dat een
joint venture is tussen vastgoedgroep Intervest en het milieubedrijf Groep Machiels, zal in Zone
B (40 hectare) een logistiek park
maken. De nadruk ligt daarbij op
bedrijven in de e-commerce en de
slimme maakindustrie. De A-zone
wordt een gemeenschappelijke
strook met parkeergelegenheid en
nutsvoorzieningen.

DRUK
Koninklijke BDU Graﬁsch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
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.

