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Duitsland schaft vaartrechten af

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

Bewezen Kwaliteit
De nieuwe Duitse regering van CDU/
CSU en SPD gaat de vaartrechten afschaffen en andere maatregelen treffen om de positie van de binnenvaart
te versterken. Zo willen de coalitie-

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

partijen investeren in het onderhoud
en de verruiming van rivieren en
kanalen. Het uiteindelijke doel is
lading van de weg naar het water te
verschuiven.

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

21

+31 164 212420
sales@woeurope.com

Upgrade Twentekanalen belangrijk voor Overijssel
24/7

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

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!

T. 088 6699500

| eoc.nl
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KEERKOPPELING
DEFECT?
SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

Co Abercrombie
leidt BLNSchuttevaer

Johan van Houte neemt afscheid
bij Dagevos Shipping

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

COMPONENTS

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
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ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart

WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62
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VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE
MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR :

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen
Vaargebied: het ARA en de Rijn
Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certiﬁcaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart
Wij bieden:
• een goed salaris
• goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden
• goede Zwitserse pensioenopbouw
• menage en reisgeld (door ons vergoed)
• vakgerichte opleidingen (door ons vergoed)

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch

Werken aan boord?

Fluvia

Schipper / schippersechtpaar

for Peak performance

De leiding aan boord, fungeren als leermeester en verzorging van reparatie en
onderhoud? Neem contact op om schipper op een van onze schepen te worden.

Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

Stuurman
Als stuurman ben je de rechterhand van de schipper. Daarnaast beheer je de
voorraad en plan je de verschillende werkzaamheden. De functie-eisen vind je
op onze website.

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

Matroos
Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan boord verrichten en daarnaast
onder begeleiding leren varen? Wij bieden je een fulltime baan en een prettige
werkomgeving.
Ben jij degene die meerwaarde kan geven aan ons bedrijf?
Bekijk meer info en de functie-eisen op www.htb-intermodaal.com/vacatures
Aanvullende informatie kan worden ingewonnen bij D.P. Kalkman – 06 29 408 900
Solliciteren kan door motivatie + CV te mailen naar dirkpieter.kalkman@htb-intermodaal.com

TE KOOP
Sleephopperzuiger Caroline mbs (ev. Incl. werk)
Bouwjaar 1965
L: 51,85 m x B: 6,91 m x D: 2,99m
Laadvermogen: 689 ton
Hoofdmotor: Scania 630 PK
Nieuwe Zandpomp:
motor Scania V8 420 PK
Boegschroefmotor: Scania 320 PK
Reserveonderdelen:
Bagema Zandpomp 40/40 –
Waaier - Slijtplaten
(voor en achter) - Jetpomp

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!

Bewerbungen an:
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Fluvia AG
Auhafenstrasse 35 E
CH-4132 MUTTENZ
jesko.wehrt@ﬂuvia.eu

Info te verkrijgen telefonisch
0032 475 43 67 99

www.ﬂuvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers
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OM biedt schipper ‘Grave’ schikking
Het Openbaar Ministerie
heeft de schipper die op 29
december 2016 de stuw bij
Grave kapotvoer een transactie
aangeboden. Op basis van het
dossier is het OM van mening
dat de man zich schuldig heeft
gemaakt aan overtreding van het
Binnenvaartpolitiereglement.
Het schikkingsvoorstel is 1.400
euro.
Het motortankschip Maria Valentine ramde, geladen met 2.000 ton
benzeen, op 29 december de stuw
bij Grave op de Maas. Uit onderzoek is gebleken dat een veelheid
van factoren heeft bijgedragen aan
de aanvaring, stelt het Arrondisse-

mentsparket Oost-Nederland.
“Door de dichte mist, met een
zicht minder dan 25 meter, waren
de borden op de oever van de
Maas niet zichtbaar voor de schipper. Voor zijn navigatie maakte de
schipper gebruik van een elektronische kaart. De pijl die op deze
kaart verwees naar de sluis, bleek
verkeerd om in de kaart geplaatst
te zijn. Bij de havens die de schipper al gepasseerd was, lagen de
sluizen steeds aan de linkerkant
van de rivier", terwijl deze sluis
"aan de rechterkant ligt. Vlak
voor de aanvaring is de schipper
nog door een ballenlijn – een
ketting met drijvers die over de
rivier is gespannen – gevaren.

Daarna heeft hij de onder de
Thompsonbrug gelegen stuw
geramd.”

Goed zeemanschap
Het OM verwijt de schipper dat hij
niet via de marifoon contact heeft
opgenomen met de sluismeester
van de sluis Grave om zijn komst
aan te kondigen. Dit had hij op
grond van goed zeemanschap
moeten doen. Dit levert een overtreding van artikel 1.04 van het
Binnenvaartpolitiereglement op.
"Door de aanvaring is het waterpeil met 15 centimeter per uur
gezakt. Ten tijde van het ongeval
waren geen schepen op het betrokken traject aanwezig. Daarom

was er geen sprake van gevaarzetting voor andere schepen. Uit veiligheidsmetingen aan boord van
het schip is vastgesteld dat er geen
ontplofﬁngsgevaar is geweest."
Het OM ziet daarom geen grond
voor vervolging voor zwaardere
feiten dan de overtreding van het
Binnenvaartpolitiereglement.
Voor deze overtreding is volgens
de richtlijnen een schikking passend. Het OM heeft de schipper
een transactie van 1.400 euro aangeboden. Dat is volgens de geldende richtlijnen het maximale
bedrag.

Made by humans
Je staat in het gangboord van een
schip dat door het gebergte vaart.
Het is een heldere nacht. Je leunt tegen de dennenboom en je staart naar
de sterrenhemel. De hemelkoepel is
hier zoveel indrukwekkender dan als
je door verstedelijkte of industriële
gebieden vaart. Hoe kun je niet gefascineerd raken door die myriaden van
witte stipjes die als een lichtgevende
rivier over het ﬁrmament stromen?
Als daar toch eens een binnenschip
kon varen… Je maakt je los van deze
hemelse maar onzinnige gedachten
en kijkt voor je, want je werd een
beetje duizelig. Een binnenschip de
ruimte in schieten, je bent toch niet
van lotje getikt?
Vergelijkbare
conclusies
zullen
buitenaardse wezens trekken als ze
over miljoenen jaren ons zonnestelsel
bezoeken en als enig overblijfsel van
onze ‘beschaving’ een doelloos om

Nieuwe samenwerking in containerbinnenvaart

Lading bundelen op West-Brabant

Overkoepelend belang
Het initiatief is een voortvloeisel uit het sectorbrede container-

die vorige week werd gelanceerd als
de ‘nuttige lading’ van een raket die
Elon Musk (daar heb je hem weer:
de rijke baas van autobouwer Tesla

Barge Terminal Tilburg,
Combined Cargo Terminals,
Moerdijk Container Terminals
en Danser Group gaan tussen
Tilburg, Moerdijk en de
Rotterdamse haven lading
bundelen. Hierdoor zijn minder
schepen nodig, wat ﬁlevorming
bij de terminals in Rotterdam
vermindert.
De samenwerking van deze marktpartijen en de deepsea terminals
in de Rotterdamse haven in de
West-Brabant Corridor is het
eerste concrete initiatief uit het
containerbinnenvaartoverleg onder regie van Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf ondersteunt de samenwerking uit de
incentive-regeling die voorkomt
het sectoroverleg dat vorig jaar is
gestart om de vertragingen in de
afhandeling op de zeehaventerminals tegen te gaan.
Schepen gaan bij meerdere terminals in Moerdijk en Tilburg containers combineren voor één deepsea
containerterminal in Rotterdam
of andersom. “De containerzeeschepen worden steeds groter”,
aldus Luc Smits, managing director
van Combined Cargo Terminals
in Moerdijk. “Het achterland zal
mee moeten evolueren door te
bundelen en in corridors te denken in plaats van achter elkaar aan
te varen. Op deze manier blijft de
binnenvaart een betrouwbare en
concurrerende dienst.”

de zon draaiende Tesla Roadster ontwaren. Deze Roadster is op aarde een
elektrisch aangedreven sportwagen

en het ruimtevaartbedrijf SpaceX)
had bedacht en geﬁnancierd. Deze
Tesla was dus voor de verandering
niet elektrisch aangedreven maar
had een raketmotor die bij de lancering ruim tien ton brandstof per
seconde verbruikte. Je zou denken
dat Musk nu toch echt uit de bocht is
gevlogen met het ogenschijnlijk zinloos eeuwig om de zon laten draaien
van een dure sportwagen.
Het meest subtiele is de boodschap,
gegrafeerd op een plaatje in deze
auto: “Made on earth by humans”.
Dat zal onze intergalactische reizigers
De contractondertekening voor de ﬁnanciële ondersteuning door het Havenbedrijf Rotterdam. Vlnr Wil Versteijnen,

aan het denken zetten. Vooropgesteld dat ze Engels spreken, kijken

Emile Hoogsteden en Luc Smits. (foto HbR)

ze in hun reisgids ‘Lonely Galaxy’ en

binnenvaartoverleg dat het Havenbedrijf Rotterdam op 8 september
2017 startte. Dat was in reactie op
de oplopende wachttijden bij de
containerterminals in Rotterdam.
“Wij zijn zeer verheugd met deze
actie en de samenwerking tussen
deepsea terminals, inland terminals
en vervoerders”, aldus Emile
Hoogsteden, directeur Containers,
Breakbulk & Logistics van het
Havenbedrijf. “Het is goed om
te zien dat deze partijen denken
vanuit het overkoepelende ketenbelang en hiermee bijdragen aan
een soepele afhandeling van de
containerbinnenvaart."
In de haven van Rotterdam
wordt jaarlijks ruim 12 miljoen
TEU overgeslagen, waarvan er
ruim 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd.
“Samenwerking op de hoofd-

corridors is een must”, stelt Wil
Versteijnen van Barge Terminal
Tilburg. “Dit leidt tot de schaalvergroting die noodzakelijk is voor de
hele keten.”
“Dat door de bundeling de schepen een nog betere bezettingsgraad bereiken, is ook nog eens
goed nieuws vanuit milieuperspectief”, voegt Ben Maelissa,
managing director van Danser
Group, toe.

Corridors
Het initiatief sluit goed aan bij de
programma-aanpak goederenvervoercorridors, waarin het ministerie van I&W, provincies, havenbedrijven, de Topsector Logistiek
en het bedrijfsleven samenwerken
aan zogenoemde ‘Topcorridors’.
De start van de West-Brabant
Corridor wordt ﬁnancieel gesteund vanuit de incentive-regeling

die het Havenbedrijf Rotterdam
tijdens de eerste bijeenkomst van
het containerbinnenvaartoverleg
heeft ingesteld. In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van initiatieven uit de
markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan een betrouwbare en efﬁciëntere afhandeling van de containerbinnenvaart
in Rotterdam. De voorstellen konden tot 1 januari 2018 ingediend
worden.
Ook vanuit Moerdijk wordt de
nieuwe samenwerking ﬁnancieel
ondersteund. De West-Brabant
Corridor past binnen de Logistieke Innovatieagenda. Dit is een
samenwerking tussen het Havenbedrijf Moerdijk, de logistieke
dienstverleners in Moerdijk en
TNO om de logistieke draaischijffunctie van Moerdijk verder te optimaliseren en verduurzamen.

zien dat ‘earth’ de derde planeet vanaf de zon was. In die gids staat ook
nog dat op die planeet ooit leven
was, waar een paar duizend jaar
lang ‘humans’ de dominante soort
waren. Want laat je niet gek maken
door overschatte politici: er zijn prima wetenschappelijke bewijzen voor
dat we allemaal deel uitmaken van
één menselijk ras. Wie iets anders beweert, is in de war of liegt.
Dat plaatje met die tekst is een grapje
van Elon Musk. Hij is niet gek. Met
SpaceX heeft hij raketten gebouwd
die hij – uiteraard voor veel geld –
verhuurt aan NASA. De lancering van
de sportwagen was publicitair ijzersterk maar was ook een zeer geslaagde test voor zijn onvoorstelbaar innoverende nieuwe aandrijfraketten
die weer keurig op aarde landden.
Je zou willen dat onze held zijn fantasie eens losliet op de binnenvaart,
geïnspireerd doordat je kennelijk
door een gebergte kan varen, leunend
tegen een dennenboom. Ook dat is
made on earth, by humans.

Royerssluis lang gestremd; vrees over toekomst
De Royerssluis in Antwerpen
gaat vanaf 15 februari voor
twee maanden dicht, waardoor
binnenschepen gebruik
moeten maken van andere
sluizencomplexen in de haven.
Het Havenbedrijf sluit de sluis
om de omgeving veiliger te
maken voor ﬁetsers.

Het is nog maar de vraag wat er in
de toekomst met de 110 jaar oude
Royerssluis gaat gebeuren. Ze staat
al langer op de planning voor renovatie, maar volgens het Havenbedrijf zijn de kosten hiervan de
laatste jaren fors opgelopen.
Daarom gaat het Havenbedrijf in
kaart brengen welke rol de sluis

in de toekomst nog speelt voor de
binnenvaart in Antwerpen. Tijdens
en na de werkzaakheden worden
metingen gedaan om inzicht te
krijgen in het gebruik van de sluis.
Verder worden de toekomstige
behoeften van de binnenvaart in
kaart gebracht.
De ASV vermoedt verder dat er

plannen zijn om de Royerssluis
deﬁnitief ontoegankelijk te maken
voor de binnenvaart en protesteert
daar op voorhand sterk tegen. “De
Royerssluis is voor de binnenvaart
een heel belangrijk knooppunt
en de haven van Antwerpen benadeelt hiermee de binnenvaart
enorm.”

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!

Dagelijks vaart de
Waterbus met 12
schepen uit, om zo
op jaarbasis circa
twee miljoen
passagiers te
vervoeren. Een
dankbare taak
want de Waterbus
biedt forenzen en
scholieren snel en
comfortabel
dagelijks vervoer,
mindervaliden de
mogelijkheid
geheel zelfstandig
te reizen, en de
steeds verder
toenemende
stroom toeristen
in onze regio een
makkelijke manier
op de mooiste
plekjes te
bezoeken͘


Kapitein(s) m/v full-time (36u/p.w.)

Aan boord van Waterbus bent u eindverantwoordelijk voor de
veiligheid aan boord van het schip en daarmee voor uw collega’s en
passagiers. U beschikt over de juiste papieren waaronder een
*groot vaarbewijs, radarpatent, marifoon certificaat en bent onder
alle omstandigheden een waardig vertegenwoordiger van Waterbus.
Wij bieden een prima salaris en passende arbeidsvoorwaarden
volgens eigen cao.

Interesse? Mail uw CV met foto en motivatiebrief naar Pieter Bijl:
pieter.bijl@waterbus.nl





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

Waterbus is op zoek naar:

Reederei Somtrans ist:
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.

Aquabus B.V.

*Indien u niet over de gevraagde papieren

beschikt heeft
het geen zin om te reageren.
Wettelijk zijn wij verplicht om gecertificeerd
personeel aan boord te hebben.

Merwekade 56

SOMTRANS NV

3311 TH

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



www.somtrans.be



Email: admin@somtrans.be

Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere

De beste stuurlui
staan niet aan wal

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für FlusskreuzRsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart

fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein
• i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim
• Donaupatent is een pré
• Ervaring in de passagiersvaart

Steuermann
•
•
•
•

Matrose
•
•
•
•

• Kennis van de Duitse en/of Engelse taal
• Representatief uiterlijk
• Goede vrijetijdsregeling en salariëring
• Zwitsers contract

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Matrose
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose/Motorwart
•
•
•
•

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Matrose und Motorwart
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen
dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Ofﬁce 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com
Voor meer informatie: +31 621839314

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Ofﬁce 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com
Für weitere Informationen: +31 621839314
Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

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

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RSRNEMO.COM
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Minister Van Nieuwenhuizen verricht bij Sluis Eefde aftrap voor werkzaamheden

Upgrade Twentekanalen belangrijk
voor Overijssel
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

“De ambitie om van Port of
Twente de derde grootste
binnenhaven van Nederland te
maken, springt in het oog. De
samenwerking tussen partijen
is een toonbeeld van het ware
Twentse Naoberschap. Andere
regio’s komen zelfs op bezoek
om van u te leren.”
Deze lovende woorden sprak minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat
maandagochtend 5 februari bij
de start van de upgrade van de
Twentekanalen. Van Nieuwenhuizen verrichtte de kick-off samen
met gedeputeerde Bert Boerman
van Overijssel en bestuursvoorzitter André Pluimers van Port of
Twente.

Klasse Va
De upgrade betreft drie projecten die de komende drie jaar
samen een belangrijke bijdrage
leveren aan het gereedmaken van
de Twentekanalen voor klasse
Va-schepen. Het gaat in de eerste
plaats om groot onderhoud aan
en versterking van vier bruggen: de
Ehzerbrug in de gemeente Lochem
en de Dorrebrug, Warmtinkbrug
en Markelosebrug in de gemeente
Hof van Twente. Deze bruggen
worden ‘toekomstbestendig’ gemaakt.
In de tweede plaats wordt groot
onderhoud uitgevoerd aan de
sluiskolken, gemalen en bediengebouwen van sluis- en gemaalcomplexen Hengelo en Delden.
Last but not least wordt Sluis Eefde
uitgebreid met een tweede kolk.
Dit sluizencomplex is voor de binnenvaart de enige toegang tot de
Twentekanalen. Met het verwerken van ongeveer 15.000 schepen
per jaar met zo’n 70.000 containers en 6 miljoen ton lading zat de
capaciteit van Sluis Eefde vrijwel
aan zijn top.
De bestaande sluis kan de verwachte Europese groei van vervoer
over water niet aan. Tegelijk met
de uitbreiding wordt de sluis in
Eefde energieneutraal. Straks leveren zonnepanelen de stroom om
te schutten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen verrichtte de symbolische aftrap samen met André Pluimers van Port of Twente en
gedeputeerde Bert Boerman (rechts).

het risico lopen dat de oude sluizen in Hengelo en Delden er een
keer mee ophouden. Dan kun
je niet hebben dat vrachtwagens
steeds moeten omrijden, omdat
ze te zwaar zijn voor de oude
bruggen. Dan moet het efﬁciënter,
goedkoper en milieuvriendelijker.”

Meer vervoer over water
André Pluimers zei bij de aftrap
dat de upgrade aansluit op lopende logistieke ontwikkelingen in
Twente: “In Hengelo, Enschede,
Holten, Rijssen, Oldenzaal en
vooral op het XL Park bij Almelo
wordt driftig gebouwd aan nieuwe
logistieke ruimte. Veel van deze
ontwikkelingen zijn gebaseerd op
betere bereikbaarheid van Twente
over water.”
“De logistieke sector in Twente
en de gebruikers van het Twentekanaal zullen ervoor zorgen dat
de investeringen in deze vaarweg

worden omgezet in aanzienlijk
meer vervoer over water en nieuwe
werkgelegenheid in de logistiek.”
Gedeputeerde Bert Boerman van
Overijssel is ingenomen met de
uitbreiding van de capaciteit van
de Twentekanalen als stimulans
voor verdere groei van de binnenvaart. “Vervoer over water zorgt
ervoor dat bedrijven in Twente
hun grondstoffen en producten
op kosteneffectieve, efﬁciënte én
duurzame wijze kunnen aan- en
afvoeren. Hiermee ontlasten we
het dichtslibbende wegennet. De
Twentekanalen leveren zo een
grote bijdrage aan de economie
en duurzaamheid in Overijssel.
Wij zijn blij dat het Rijk nu ook de
volgende stap zet door de aanbesteding voor de verruiming van de
Twentekanalen voortvarend op te
pakken.”
Provincie Overijssel stimuleert
binnenvaart als relatief schone

wijze van vervoer. Dit gebeurt
sinds 2014 in de vorm van het programma Goederenvervoer over Water, waarvoor Provinciale Staten 8
miljoen euro beschikbaar stelden.

Veelbelovend
“De eerste resultaten van ons beleid van de afgelopen vier jaar zijn
veelbelovend”, schetste Boerman.
“Zo ondersteunden wij een aantal
pilots gericht op verduurzaming
van bestaande scheepsmotoren.
Drie veel in Overijssel varende
schepen zijn uitgerust met nieuwe
technieken die de uitstoot van de
motoren verminderen. Met dit
soort maatregelen kan de binnenvaart zijn voorsprong op het
gebied van duurzaamheid behouden.”
Het resultaat is dat de binnenvaart in Overijssel vorig jaar – na
jarenlange daling – eindelijk weer
marktaandeel won: het aandeel
van de binnenvaart in de aanvoer

Ambitie
Het doel van de verbetering van de
Twentekanalen is het creëren van
ongeveer 1,5 miljard euro per jaar
aan toegevoegde waarde en 13.000
arbeidsplaatsen. Die verwachting
wordt gestaafd door de huidige
economische groei in Twente, die
met ruim 4 procent per jaar boven
het landelijk gemiddelde ligt.
“Met de upgrade van het Twentekanaal doen we hier nog een
schepje bovenop”, zei minister
Van Nieuwenhuizen. “Als je die
ambitie hebt – en die hebben we
met z’n allen – dan kun je het je
niet veroorloven dat je toegangspoort te klein is. Dan kun je niet

Bij Sluis Eefde kreeg minister Van Nieuwenhuizen uitleg over de werkzaamheden. (foto’s Jan Johan ten Have)

en afvoer van en naar Overijssel
steeg in 2017 van 20,2 naar 22,4
procent.
De logistieke koers in deze provincie wordt uitgestippeld door de
Strategische Logistieke Alliantie.
Hierin zijn alle logistieke spelers
in Overijssel vertegenwoordigd:
bedrijven, onderwijsinstellingen
en overheden. Alle logistieke hotspots in Overijssel werken eendrachtig samen. Dit pakte op een
aantal dossiers al effectief uit, zoals
bij de aanpak van de brug- en sluisbedieningstijden in Overijssel,
de Europese subsidieaanvraag
voor de Twentekanalen en de aanpak van de bruggenproblematiek
op de Twentekanalen.
Alle sprekers benoemden de bijzondere samenwerking in Twente.
“Grote en kleine bedrijven helpen
elkaar, bijvoorbeeld met een extra
vrachtwagen tijdens een stremming, of een ligplaats aan de kade.
Mooie voorbeelden van goede
samenwerking”, schetste Van
Nieuwenhuizen.
Ook Boerman ziet grote waarde in
goede samenwerking: “Als je mij
vraagt waarom de logistieke sector in Overijssel de laatste jaren zo
sterk groeit, dan zeg ik: ‘Dat komt
door de uitstekende onderlinge
samenwerking van de logistieke
spelers in Twente en in Overijssel.’
Bedrijven, gemeenten, belangenorganisaties, Rijkswaterstaat en
provincie weten elkaar steeds beter te vinden en slaan op allerlei
gebieden de handen ineen. Die
samenwerking moeten we vasthouden want dit is een kritische
voorwaarde voor verder succes in
de ontwikkeling van de logistieke
sector in Overijssel.”

Westland
Boerman en Pluimers namen
plaats in een panel met Chris Stoffer van Rijkswaterstaat, wethouder
Bert Groot Wesseldijk van Lochem
en binnenvaartondernemer Rein
Schut.
Laatstgenoemde benadrukte dat
een keten zo sterk is als de zwakste
schakel: “Zowel het begintraject
als het eindtraject moet kloppen.
Tegenwoordig lopen wij vast in
het Westland. Daar is de capaciteit
ontoereikend, wat leidt tot problemen bij de bevoorrading van
Oost-Nederland.”
Desgevraagd reageerde de minister: “Het gaat om de keten. Versterking van de keten is een continu
proces. In Twente wordt nu een
mooie schakel geoptimaliseerd,
een heel groot en bijzonder project ter versterking van een regio
die economisch van groot belang
is voor heel Nederland.”
Boerman: “Wij staan open voor
alle vormen van samenwerking
om Overijssel en Twente verder
te proﬁleren als sterke en aantrekkelijke logistieke regio. Het staat
buiten kijf dat de Twentekanalen
daar een belangrijke rol in spelen.”
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We wensen hem een behouden vaart.

Ben van der Putten
weduwnaar van Jannie van der Putten-Rijsenberg

M 18 maart 1948

t 2 februari 2018
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Ron en Nathalie
Amalie, Eline, Sienna

ŏ en Michel,
Monique
Mandy, Cloë

Broers en zussen

Marcel en Brigitte,
_¨»µ}Ëğ*ǪĿ

B E F R A G A G sucht per sofort für seine
Tankschiffe qualiﬁzierte 1. + 2. Schiffsführer,
die folgende Qualiﬁkationen bieten:
• Rheinpatent bis Mannheim,
nach Basel von Vorteil
• ADN-Schein, C-Schein von Vorteil
Das Fahrgebiet ist zwischen den ARA-Häfen
und Basel sowie den Nebenﬂüssen des
Rheins, wie Main und Mosel.
Neben einer pünktlichen Bezahlung
von einem angemessenen Salär
bieten wir Ihnen Arbeitssicherheit,
vollumfängliche Anmeldung bei sämtlichen
Sozialversicherungen in der Schweiz sowie
Weiterbildungskurse.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich unter +41 41 511 10 35
oder per Email an info@befrag.ch

Ü¯×åÎ×ù×¯¼»¯µÒÌµ×Ò©åÁ¼¼Į
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“Steeds geslingerd en bewogen,
dobb’ren w’ op de levenszee”
Gezang 195
Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen
wanneer ik scheep ga voor de laatste reis.
Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen
en landen aan Gods eeuwig paradijs?
Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit
handen en laat mij zingend op de voorplecht
staan. Dan zal mijn schip niet op de rotsen
stranden, maar veilig in Uw haven binnen gaan.
Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles
wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis van het heengaan van onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, fantastische oma, trotse omi en dierbare zus en schoonzus

Wiebigje Aaltje Lingen - Brink
Wil
sinds 19 oktober 2002 weduwe van Jan Cornelis Lingen, geboren 16 april 1932
Amsterdam, 2 augustus 1936

Waddinxveen, 7 februari 2018
Cen en Sylvia Lingen
Vivian en Marcel
Mila
Timo
Julan
Ramon en Nienke

Vaart u regelmatig via de

Gemotiveerde Filipijnse

Kreekraksluizen?

Matroos zoekt per 15-02-2018

Pik daar dan een exemplaar

een droge lading voor langere

van De Binnenvaartkrant

periode.

mee.

Bel Barko UG

Ook nu er geen

0049-3222-1096-896

sluispersoneel meer is, ligt

Of: 0031-1025-799-22

de krant daar voor u klaar !

www.barkocrewing.eu

alle onderhoudswerkzaamheden
alle scheepsreparaties
verlengingen / inkortingen
hellingdok tot 60 meter

Veerweg 59A - H.I. Ambacht
Tel. 078-6812551, b.g.g. 078-6822742, Fax 078-6821446
w.buitendijk@scheepswerfhetanker.nl - www.scheepswerfhetanker.nl

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

contactgegevens:
oxford@chemcontrans.ch
tel. +41417102134

contactgegevens:
euroshipping@inos.lu
tel. +35226705277

Stuurman/Schipper gezocht

Upstream Crew B.V.

voor op de Janina-R.

Uw betrouwbare
bemiddeling voor Poolse

Overweegt u een

In het bezit van Rijnpatent,

Aziatische bemanning

HERMOTORISERING?

Radar en ADN. Duitse conditie, bemanning.

Afdrachten en verzekeringen

Shipfix Techniek

reis en kost vrij. Wij hebben

e: info@upstreamcrew.com

conform wetgeving.

’s-Gravendeel is uw

een vaar systeem van 14/14.

t: 085-877 2324

Vanaf Euro 117,00 per dag,

merkonafhankelijke leverancier Voor meer informatie

lange periode.

en inbouwer voor al uw

Barko UG Duisburg.

boegschroef- en

Tel. +49-3222-1096-896.

voorstuwingsmotoren en

Of : + 31-1025-799-22

aggregaten. Werkschip Janny Volharding Matroos/

E: sales@barkocrewing.eu

www.shipfixtechniek.nl

Volmatroos

Vaargebied : NL en België in

www.barkocrewing.eu

info@shipfixtechniek.nl

Meeste weekenden &

overleg.

Tel. 06-15204640

schoolvakanties vrij.

Nadere info P. Moorlag

Per 26-03-2018

026-443 24 02

Te Koop Gevraagd Volvo

Gezocht voor het mbs

Tel. 06-250 213 12

Gelderland 67m. 1000t
Gevraagd voor motorschip

Schippers(echt)paar
Dagvaart en weekenden vrij.

Cummins Perkins etc,

Rondvaartschipper (m/v)

Aggregaten,

gezocht

Scheepsmotoren etc.

Oproep of ZZP. I.b.v. groot

Cuneus Zoekt iov. KVB

Scheepsruimen 500 BAR +

Contante betaling en snelle

vaarbewijs.

Evanti Stuurman op de Rijn.

verven Hydrojetten 2500 BAR

afwikkeling.

Schottel-ervaring en bekend in

In bezit van dienstb. met

Tel. 0617324458

Tel: 06-520 56 133
HOLLAND SHIP CLEANING

E: vemodieselmotoren@live.nl Amsterdam zijn een pré.

functie Stuurman Rijn.

T: 0031-6551 868 23

Solliciteren? Mail naar

Vaar/verlof in overleg, Loon

Gezocht per: 01-04-2018

werving@blueboat.nl

conform CAO.

Schipperspaar of Schipper/

of bel 020-820 4545

Mail:

Matroos

al.kornet@cuneuscrew.com

in loondienst/huur/% op 800t

Gerwil Crewing Letland SIA

Undine2.

biedt u per direct aan :

Filipijns óf Roemeens

(licht)matroos/ goede

personeel

Lieve Zorgzame Vrouw

condities.

Vanaf 100 euro per dag.

zoekt Schipper van 60 tot 65 info@fositrans-bv.nl

Email: office.nl@gerwil.com, Tel. 06-52 68 82 52 óf
T. 0527-690032

Chris en Betty Brink

•
•
•
•

Gemotiveerde ervaren

BEMANNING NODIG?

Jur en Yolanda Lingen
Kevin
Justin

VOOR :

www.alfuru.com

Voor info:
Tel.06-533 886 79

jr. Graag met foto
Email: fclassche@gmail.com

Ma is thuis, alwaar geen bezoek.
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 14 februari
van 19.00 tot 20.30 uur in “Het Anker”, Pastorieplein 2 te Bodegraven.

De Binnenvaartkrant zoekt een:

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 15 februari om 10.30 uur in de “Dorpskerk”,
Oude Markt 1 te Bodegraven. Na de dienst zullen wij haar begeleiden naar de algemene begraafplaats
“Vredehof”, Noordzijde 66 te Bodegraven.

Parttime Commercieel Medewerker voor de binnendienst!

Na de bijzetting in het familiegraf is er eveneens gelegenheid tot condoleren in het “Uitvaarthuis”,
Noordzijde 59 te Bodegraven.
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van het Hospice Waddinxveen voor de liefdevolle
verzorging.
Correspondentieadres:
De Haan Rijkaart van Cappellen Uitvaartverzorging
Ter attentie van Familie Lingen
Zwanendreef 2, 2841 NT Moordrecht

Je bent handig met computerprogramma’s, kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pré.

Ma hield van bloemen.

Gezocht Matroos op db

Te Koop TELESCOPISCHE

Aquila

SPUDPALEN

Loon CAO , vrije tijd in overleg. Beste kwaliteit prijs !
Contact : Tel. 06-543 75 484,

Tot 25 m onder het schip uit !

E-mail: arend.cornelis42@

www.botermantechniek.nl

gmail.com

T: 06 54 28 7373

Schipper gevraagd voor

Te Koop 2 Spudpalen 10m

onze duwboot Thor

onder schip uit.

Vaart met vaste siloduwbak

Boterman Techniek BV

BE-NL, WK vrij.

Tel. 06-54 28 73 73

Info@gitrashipping.be of
+32 4 75 442 789

Werkzaamheden:
• Verkoopactiviteiten met betrekking tot advertenties
• Verwerking orders en gegevens in ordersysteem
• Veel telefonisch contact (cold / warm prospects)
• Taken overnemen van de accountmanagers
• Administratief werk voor accountmanagers t.b.v. verkoopacties
• Overige taken van je leidinggevende opvolgen

AANKOMENDE
SPECIALS
RESERVEER
UW PLEK
OSD ANTWERPEN
13 MAART
CRUISE 27 MAART
+31(0)10-414 00 60

Het betreft een 24-uurs dienstverband verdeeld over 3 vaste werkdagen.
De maandag en vrijdag zijn verplichte dagen, de derde dag is naar eigen keuze in te vullen.
Voel jij je aangesproken door wat hierboven staat, aarzel dan niet te
solliciteren door een mail met je motivatie, CV en foto te sturen
naar ken@binnenvaartkrant.nl.
Bellen voor meer informatie is ook mogelijk via 010-4140060.

Bekijk de vlog
in de onlinekrant op
www.binnenvaartkrant.nl
voor meer informatie
over deze vacature!
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Co Abercrombie is nieuwe directeur BLN-Schuttevaer
Co Abercrombie is benoemd als
nieuwe algemeen directeur van
Koninklijke BLN-Schuttevaer.
Hij volgt Hester Duursema op,
die vorige maand haar vertrek
bekend maakte.
Abercormbie

is

sinds

zeven

maanden werkzaam bij BLNSchuttevaer als manager Markt &
Logistiek. Daarvoor werkte hij bij
Transport en Logistiek Nederland
(TLN), de branchevereniging van
het wegtransport.
“We zien in Abercrombie een
volwaardig opvolger van Hester

Duursema”, stelt BLN-Schuttevaer
in het persbericht waarmee de organisatie zijn benoeming openbaar maakt.
“Met zijn kennis van het wegtransport en ervaring als manager binnen een vereniging menen we dat
hij BLN-Schuttevaer naar een vol-

gende fase kan leiden.”
“Abercrombie geeft aan deze nieuwe fase met groot enthousiasme
aan te gaan, waarbij hij maximaal
wil inzetten op een goede interactie tussen leden, bestuur en
bureau”, aldus de bekendmaking
van BLN-Schuttevaer.

(foto BLN-Schuttevaer)

Binnenvaart bij beroepenfeest On Stage
Op maandag 5 februari vond het
beroepenfeest Alblasserwaard On
Stage plaats in Sliedrecht. On
Stage is een landelijk evenement
waar vmbo-leerlingen direct en
laagdrempelig in contact kunnen
treden met beroepsbeoefenaren.
Er waren veel ondernemers aanwezig met gevarieerde beroepen,
zoals politieman, game-ontwikkelaar, scheepsbouwer, agrariër,
timmerman en hovenier.
Het BVB was samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer aanwezig
namens de binnenvaart om de
beroepen matroos en binnenvaartschipper in de schijnwerpers
te zetten.
De beroepsbeoefenaren werden
aan tafels ingedeeld in diverse
sectoren om vragen van leerlingen te beantwoorden over hun
beroep. In twee rondes kwamen

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

scholieren van diverse scholengemeenschappen uit de regio
langs om kennis te maken. Als er
een match was tussen de beroepsbeoefenaar en een leerling volgde
een afspraak voor een bezoek aan
het bedrijf op de zogenoemde
‘doe-dag’ die staat gepland voor
donderdag 15 februari.
De laatste ronde was voor leraren
die ook vragen konden stellen
en kennis konden maken met de
diverse beroepen. Zij hebben vaak
een adviserende rol voor leerlingen en vormen daardoor een
belangrijke groep om ook een
beroep in de binnenvaart bij in de
kijker te spelen.
Het BVB heeft maar liefst zes
matches gemaakt met leerlingen
die hebben aangegeven dat ze interesse hebben in de binnenvaart.
Wij gaan op zoek naar ondernemers die deze leerlingen een paar

Loopplank’ om praktisch ingestelde, werkzoekende jongeren en
volwassenen kansen te bieden om
te werken op het water.
Middels leerstages kunnen werkzoekenden kennis maken met
nautische beroepen op het water
in de havenregio van Amsterdam.
De verwachting is dat dit project
in het tweede of derde kwartaal
van 2018 van start gaat.

Op Alblasserwaard On Stage maakten leerlingen en docenten kennis met de
binnenvaartberoepen matroos en schipper. (foto BVB)

uur aan boord zouden willen
ontvangen om hen een idee te geven van het leven en werken aan
boord van een binnenvaartschip.
Er was ook interesse van twee
leraren om eens een dagje aan
boord mee te lopen. Deze doedag vindt plaats op 6 maart. Ook
daarvoor zullen we een schip zoeken om te bezoeken.

Werkgeversservicepunt
Op uitnodiging van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
(WSP) heeft het BVB op donderdag 8 februari over de binnen-

vaart een presentatie gehouden
voor diverse medewerkers van
de gemeente Amsterdam en het
UWV, die werkzaam zijn in de
re-integratie en arbeidsbemiddeling.
Werkgeversservicepunt
GrootAmsterdam (WSP) wil samen met
werkgevers meer arbeidskansen
realiseren. Ze helpen werkgevers
om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst te nemen.
Hiervoor hebben ze diverse projecten, waaronder ook een nieuw
project met de naam ‘Blauwe

De bijeenkomst op 8 februari was
georganiseerd om de bemiddelaars kennis te laten maken met
de sector en hen meer informatie
te geven waar op te letten en rekening mee te houden.
De groep werd met een veerpontje opgehaald aan de achterzijde
van het Centraal Station van Amsterdam en naar het kantoor van
GVB Veren gebracht, waar ze presentaties kregen over initiatieven
in het verleden, de binnenvaart in
het algemeen en speciﬁek het werken in de binnenvaart. Na aﬂoop
werden ze ook weer bij het station
afgezet door een veerpontje.
Het BVB heeft nog divers folderen brochuremateriaal achtergelaten, zodat aanvullende informatie
gelezen kon worden.

we create, ... the difference
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TE KOOP
Duwsleepboot
Groenland
Afm. 23m x 5,70m x 2,20m
Motor 730 pk gm
Kijkhoogte 9 meter
Evt. met werk
ﬁnanciering mogelijk
Evt. voor mogelijkheden starter
Inruil mogelijk
Tel: +31653153374
Email: Oossi@planet.nl

TE KOOP?

INFORMEER NAAR DE
ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN

Gezocht:
Kapitein (1ste en 2e)

+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Met ervaring op een
mineralentanker.
Rijnpatent tot
Mannheim is een pré.

Mieke BV
Postbus 491
7000 AL Doetinchem
GEVRAAGD OP
K.V.B. “JOSHUA-LANY”

tel: 06-46006443
info@contadinoscheepvaart.nl
www.contadinoscheepvaart.nl

Voor een (nieuwbouw) droge ladingschip van 110mtr x 11,45mtr. met
vaargebied NL / Rijn / Main/Donau zijn we op zoek naar

KAPITEIN
Gevraagd Matroos

I.B.V RIJNPATENT,
RADARPATENT, A.D.N.
VAARTRAJECT ARA- MOEZEL

Op mbs Comrade
Weekend normaal vrij
Wil je lekker eten moet u goed
kunnen koken. N.o.t.k.

7/7 OF 14/14
NEDERLANDSE CONDITIES
SALARIS N.O.T.K.
VOOR INLICHTINGEN:
T.MULLER 06-22510439

Tel: 06 227 38 072

enthousiaste/gemotiveerde mensen
Wegens uitbreiding van de vloot zoekt

De kandidaten met een lange termijn visie hebben een streepje voor,
ons doel is een duurzame samenwerking voor de lange termijn.
Heb je de ambitie om te varen op je eigen schip cq door te groeien naar
een eigen onderneming dan is dat bij ons mogelijk.
Bij interesse kunt u uw gegevens per email versturen aan
plecessie@gebr-de-korte.nl wij nemen daarna contact met u op.

Van de Graaf & Meeusen

ZZP Kapiteins
ZZP Aﬂoskapiteins
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: K. Telgen
Telefoon: 0180-487130
E-mail: telgen@vdgm.nl

TE KOOP
mvs GerardusMajella
Evt. met vast werk
Tel: 0653326424
Noordeinde 109
NL-3341 LW Hendrik Ido Ambacht
The Netherlands
T : +31 78 6811540 . F : +31 78 6817747
www.ystlogistics.nl

Als eine 100-prozentige Tochter der südafrikanischen Imperial Holdings Ltd. ist die
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG für die Koordination und Steuerung aller
internationalen Logistikgeschäfte der Imperial Holdings außerhalb Afrikas verantwortlich. Unsere Unternehmensgruppe ist mit 9.000 Mitarbeitern an 170 Standorten
weltweit tätig.
Zur langfristigen unbefristeten Verstärkung unseres nautischen Flottenpersonals
in Luxemburg suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für alle Bereiche
der Business Unit Shipping als

SCHIFFSFÜHRER (W/M)
STEUERLEUTE MIT/OHNE PATENT (W/M)
MATROSEN (W/M)
IHR PROFIL
· Rheinschifferpatent oder Schifferpatent (Schiffsführer)
· Funkpatent und Radarzeugnis je nach Funktion
· ADN-Sachkundebescheinigung wünschenswert
· Nautische Ausbildung und Berufserfahrung in der Binnenschifffahrt
· Selbstständiges Arbeiten und sicheres Auftreten
· Flexibilität und Mobilität sowie ausgeprägte Teamorientierung
· Gute Kommunikationsfähigkeit
UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen interessante sowie anspruchsvolle Tätigkeiten in einem international wachsenden Unternehmen. Es erwarten Sie ein angenehmes Arbeitsklima in
einem sympathischen Team, individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie langfristige Perspektiven. Neben einer attraktiven Vergütung bieten
wir Ihnen umfangreiche Sozialleistungen.
INTERESSE?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

Hou jij van korte lijnen, actie en bemiddelen? Heb jij affiniteit met de scheepvaart en zoek jij
een dynamische baan? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega!

Commercieel Operationeel Medewerker
40 uur per week
YST, een groeiend bevrachtingskantoor, is vanwege uitbreiding van haar werkzaamheden
op zoek naar een nieuw lid voor haar team per 1 april 2018. Ga jij elke ochtend met ons de
uitdaging aan om vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen? Ben jij net zo
gedreven als wij om onze gezamenlijke missie ten behoeve van onze klanten handen en voeten
te geven? En heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
De WERKZAAMHEDEN bestaan onder ander uit:
• Het koppelen van ladingen aan vervoerders
• Voeren van verkoopgesprekken en onderhandelen over prijs en voorwaarden
• Begeleiding van het order- en contracttraject
• Bijdragen aan relatiebeheer
• Verzamelen en verwerken van marktinformatie
Wij VRAGEN:
• Minimaal MBO 4-niveau, gevoel voor commercie en affiniteit met de scheepvaart
• Een gestructureerde werker met flexibele denkkracht
• Stabiliteit, doelgerichtheid en gedrevenheid
• Een teamplayer met adequate sociale vaardigheden
• Tijdsdrukbestendigheid
• Een proactieve en verantwoordelijkheid nemende houding
• Beheersing van de Duitse taal. (Frans is een pré)
DIENSTVERBAND: vooralsnog een half jaarcontract en bij
gebleken geschiktheid een verlenging hiervan.
WERKERVARING: heb je ervaring binnen en/of met de
scheepvaart? Solliciteer.
Je drive zal doorslaggevend zijn.
WERKTIJDEN kantoortijden, 40 uur per week

Imperial Shipping GmbH
Andres Davids | 37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig
Telefon +352 236778-50 | Mobil +49 174 1581701 | andres.davids@lehnkering.com
www.imperial-international.com

AANVULLENDE INFORMATIE kunt u opvragen bij het managementteam,
dhr. P.H. van IJzerlooij of dhr. G. Bakker, bereikbaar via ons algemene telefoonnummer
+31(0)78 6811540.
U kunt via deze weg ook het uitgebreide functieprofiel opvragen. Informatie over ons bedrijf
kunt u ook vinden op onze site: www.ystlogistics.nl. Uw brief met motivatie en CV kunt u
mailen naar: management@ystlogistics.nl gericht aan dhr. Ph. (Philip) van IJzerlooij.
Het sollicitatietermijn sluit op 16 maart 2018.
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Aufwertung der Twente-Kanäle gestartet
Die niederländische
Verkehrsministerin Cora van
Nieuwenhuizen hat am Montag,
den 5. Februar, die Aufwertung
der Twente-Kanäle ofﬁziell
gestartet.
In den kommenden drei
Jahren werden die Twente-Kanäle
für Binnenschiffe der Klasse Va
ausgebaut. Vier Brücken werden
grundinstandgesetzt und
verstärkt. Die Schleusenkammern,
Wehre und Bedienungsgebäude
der Schleusen-Wehr-Komplexe
Hengelo und Delden werden generalüberholt.
Die Schleuse Eefde wird um eine
zweite Kammer erweitert. Die
Schleuse Eefde ist für Binnenschiffe der einzige Zugang zu den
Twente-Kanälen. Mit etwa 15.000

Minister van Nieuwenhuizen (links) lässt sich über die Arbeiten informieren.

Laut Staatsanwalt hat der Mann
das Binnenschifffahrtspolizeigesetz
übertreten. Der Tanker
Maria Valentine, beladen mit
2.000 Tonnen Benzol, kollidierte
am 29. Dezember 2016 mit dem
Wehr Grave auf der Maas.
Der Staatsanwalt wirft dem Schiffsführer vor, er habe sich nicht per

Funk beim Schleusenwärter in
Grave gemeldet. Das hätte er machen müssen. Somit hat er Artikel
1.04 des Binnenschifffahrtspolizeigesetzes übertreten. Zur Unfallszeit waren keine Schiffe auf der
Strecke unterwegs. Es ist also nicht
zu einer Gefährdung der übrigen
Binnenschifffahrt gekommen.
Sicherheitsmessungen an Bord
des Tankers ergaben, dass es keine
Explosionsgefahr gegeben hat.
Daher sieht der Staatsanwalt nur
eine Übertretung des Binnenschifffahrtspolizeigesetzes.

i
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Barge Terminal Tilburg,
Combined Cargo Terminals,
Moerdijk Container Terminals
und Danser Group bündeln die
Kräfte auf der Route zwischen
Tilburg, Moerdijk und dem
Rotterdamer Hafen.
Dadurch müssen sie weniger
Schiffe einsetzen, was zu einer
Verkürzung der Wartezeiten an
den Rotterdamer Terminals führt.
Die Zusammenarbeit der Unternehmen mit den Roterdammer

Tiefseeterminals im Korridor
West-Brabant ist die erste
konkrete Initiative aus der
Containerdiskussion unter der
Regie des Hafenbetriebs
Rotterdam. Der Hafenbetrieb
unterstützt die Zusammenarbeit
über die Incentive-Regelung.
Diese trat im vergangenen Jahr in
Kraft mit dem Ziel, die Wartezeiten für Binnenschiffe an den Rotterdamer Containerterminals zu
reduzieren.
Durch die Zusammenarbeit

bündeln Schiffe an mehreren Terminals in Moerdijk und Tilburg
Ladung für einen Tiefseeterminal
in Rotterdam oder umgekehrt. Im
Rotterdamer Hafen werden jährlich 12 Millionen TEU umgeschlagen. Etwa 3 Millionen werden
mit Binnenschiffen an- und abgeführt. „Zusammenarbeit in den
Hauptkorridoren ist ein Must“,
sagt Wil Versteijnen von Barge
Terminal Tilburg. “Die daraus resultierenden Größenvorteile sind
notwendig für die ganze Kette.“

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

lich, 70.000
Containern und
rund 6 Millionen Tonnen Ladung hat sie ihre
Kapazitätsgrenzen erreicht.
Durch den Ausbau der Twente-Kanäle entstehen 13.000
neue Jobs und wird eine Wertschöpfung von annähernd 1,5
Milliarden Euro im Jahr generiert.
Das momentane Wirtschaftswachstum in Twente liegt mit gut
4% im Jahr über dem nationalen
Durchschnitt.

Zusammenarbeit im Korridor
West-Brabant

Bußgeld für Schiﬀer der Wehr
in Grave rammte
Der Schiffer der Ende 2016 das
Wehr in Grave rammte, muss ein
Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro
bezahlen. Diese Transaktion hat
ihm der Staatsanwalt angeboten.
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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

1

5

Aggregate

• 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 ·

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04
info@siemers-aggregatebau.com

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

3

www.siemers-aggregatebau.com

Antriebsanlagen

22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

INLAND WATERWAY SHIPPING
OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.
+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com

21 Ruderanlagen

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

23 Schiffsbefrachter

Bordnetze

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

www.shipping-technics-logistics.de

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

shipping@imperial-international.com
www.imperial-international.com

10 Electric & Hybrid
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x20
€ 27
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x35
€ 54
63x40
€ 63
63x50
€ 72
63x75
€ 108
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

Stuurhuizen B.V.

GmbH
ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

.GmbH

DE
BINNEN
VAART
KRANT

10

SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

Kadlec & Brödlin

Wij wensen Dhr. Griﬃoen een behouden vaart met mts Griﬃoen

De Binnenvaartkrant
13 februari 2018
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Griﬃoen: 110 meter passie voor varen
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

“Varen is mijn passie”, vertelt
Dick Grifﬁoen. Na meer dan
een kwart eeuw varen voor
anderen – in loondienst en als
ZZP’er – vaart hij sinds kort voor
het eerst op zijn eigen schip. En
dan direct op een gloednieuw
schip. Bij GS Yard onder de rook
van Groningen liet hij een 110
meter lange en 11,45 meter brede
Sunrisetanker bouwen.
Op de boeg prijkt Grifﬁoens eigen achternaam. “Dat leidde al tot
wat verwarring”, gniffelt de goedlachse kapitein-eigenaar. “Want
het komt natuurlijk niet elke dag
voor dat de achternaam van de
eigenaar ook de scheepsnaam is.
Er zijn al mensen geschrokken
omdat ze dachten dat ze een fout
hadden gemaakt. Maar mijn achternaam heeft ook nog een andere
betekenis: die van grijpvogel.” Dit
hybridisch fabeldier uit de Griekse
mythologie symboliseert de heerschappij over twee rijken: de aarde
en de lucht.

Opbouwen
“Als ZZP’er verdien je misschien
goed, maar je bouwt natuurlijk
niks op”, vertelt Grifﬁoen over
zijn motivatie om dit schip te
laten bouwen.
“Met een eigen schip hoop je wat
over te houden als oudedagsvoorziening. Maar de belangrijkste reden voor dit nieuwbouwproject is
absoluut dat zelfstandig kapiteineigenaar worden voor mij een jarenlange droom is."
"Ik heb vele jaren ervaring en
mijn eigen visie op de scheepvaart. Die visie wil ik graag in

is; de grootste woning is voor het
personeel. “Ach, ik ben alleen en
dan heb ik al die ruimte niet nodig. Zo hebben onze medewerkers met elkaar een mooie, ruime
woning. Mijn zoon Gilian zit op
de Maritieme Academie in Harlingen, maar of hij ooit bij mij aan
boord stapt, weten we nog niet.”

de praktijk brengen op mijn
eigen schip.”
Dick Grifﬁoen groeide op in een
scheepvaartgezin. Zijn ouders
voeren op de sleepboot Juturna.
Zelf stapte Grifﬁoen in 1987 aan
boord. Hij begon als lichtmatroos
bij Europese Waterweg Transporten (EWT) in Zwijndrecht, in
2005 overgenomen door rederij
ThyssenKrupp Veerhaven. In de
duwvaart met ijzererts en steenkool tussen ARA en Duisburg
werkte Grifﬁoen zich in achttien
jaar op van matroos tot kapitein.

Dubbel leidingwerk

(foto Jan Johan ten Have)

In 2006 stapte hij over op koppelverband Century om met drie
bakken met kolen en zand te
gaan varen op de Bovenrijn. Ook
was hij nog enige tijd kapitein op
de Smalstrans Kraaienberg van
Smals.
In de crisistijd kwam hij terecht
in de Moezelvaart, op koppelverband Paris.
Daarna kwam hij voor het eerst terecht op een tanker. Als zelfstandig
kapitein voer hij vervolgens op de
tankers Evidence en Excellence.
De overstap van duwers en koppelverbanden naar de tankvaart
beviel Grifﬁoen uitstekend: “Ik
vond het werk in de dagelijkse
praktijk erg leuk en de economische perspectieven in de tankvaart
zijn prima.”

Sunrise
Het gevoel thuis te horen in de
tankvaart en de langgekoesterde
wens om ooit nog eens met een eigen schip te varen zetten Grifﬁoen
aan het denken. Hij praatte er wel
eens over, onder meer met zijn
laatste werkgever. “Die had bij

GS Yard een schip laten bouwen.
Hij was lovend over de werf en
bracht mij in contact met de werfeigenaren Christian Hochbein en
Daniel Gausch. “
De eerste contacten waren goed,
een prima basis om samen een
nieuwbouwproject aan te gaan.
Maar wat bij Grifﬁoen vooral
de doorslag gaf was het Sunriseconcept van GS Yard: de combinatie van gebruik van lichtgewicht
staal en een uitgekiend ontwerp
– vooral van het onderwaterschip
– zorgen voor de zeer aantrekkelijke verhouding laadvermogenverbruik.
Die zeer gunstige verhouding
wordt daarnaast bewerkstelligd
door de voorstuwing: in de ruim
opgezette machinekamer staan
twee Volvo Penta D16 hoofdmotoren van 750 pk per stuk. Totaal
slechts 1.500 pk op een tonnage
van 2.630, geijkt bij een diepgang
van 3,07 meter.
Zowel qua tonnage als qua verbruik presteert deze 110-meter
Sunrise aanzienlijk beter dan de

meeste schepen van vergelijkbaar
formaat. “Met name bij laag water zijn de prestaties van dit schip
opvallend goed”, zegt Grifﬁoen.
“En een bijkomend voordeel van
de lichte motoren zijn de lage
onderhoudskosten. Moet er in de
toekomst eens een motor worden
vervangen, dan kan dit heel snel
en eenvoudig. Stilliggen hoeft dan
nauwelijks.”

Instrument

Het grootste verschil met eerdere
110-meter Sunrisetankers is dat
dit het eerste exemplaar is dat is
uitgerust met dubbel leidingwerk.
Grifﬁoen koos hiervoor in overleg
met zijn bevrachter Stetra uit het
Duitse Ludwigshafen.
“Hiermee kunnen wij ﬂexibeler
varen met kleinere partijen. De
richtlijnen voor ontgassen zijn de
afgelopen jaren al veel strenger
geworden en wij verwachten dat
de restricties in de toekomst alleen
maar verder zullen toenemen.
Het dubbel leidingwerk is kortom
gericht op onze bedrijfsvoering in
de toekomst.”

Opvallend aan boord is dat de
kleinste van de twee scheepswoningen de kapiteinswoning

Grifﬁoen bleef de eerste maanden
van de bouw gewoon varen. In
zijn vrije weken was hij vaak op
de werf om te helpen bij de bouw.
De laatste weken was hij continu
bij GS Yard aanwezig om de afronding zelf mee te maken.
“De samenwerking met het team
van GS Yard, en in het bijzonder
afbouwbegeleider Willem Heres,
is mij prima bevallen. Het was
mijn eerste nieuwbouwproject en
wie weet volgen er meer. Want zoals ik al zei: dit schip is voor mij
niet meer dan een economisch
productiemiddel. En voor een
goede prijs is alles te koop.”

Zijn passie voor varen leidde niet
tot een uniek scheepsontwerp.
Grifﬁoen koos heel bewust voor
het kant-en-klare Sunrise-type: “Ik
ben hartstikke trots op dit schip.
Maar het schip is voor mij toch
vooral een instrument. Het schip
is er om een goed belegde boterham mee te verdienen. Daarom
heb ik vooral gelet op de economische prestaties. En die zijn uitstekend.”

Aan mts Griﬃoen leverden onder andere:
GS Yard Volledige afbouw.

len en veiligheidsmaterialen.

der Steuerungs- und Automatisationstech-

1550mm, 5 blades, skew design. Also we

Hefkolom, stuurhuis en autokraan.

All Pumps Holland B.V.

FS Schiﬀtechnik Hydraulisch stuurwerk.

nik sowie das Tankmess- und Alarmierungs-

delivered the van de Giessen OPTIMA®

Van Wijk Stuurhuizen B.V. Stuurhuis.

Victor pompen pakket.

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH

system und die dazugehörige Visualisierung

nozzles for this vessel. (‘Package’)

Verhaar Omega B.V.

Alphatron Marine B.V.

- 2 Wellen mit HA-DU Wellenabdichtung;

sowie die Navigations- und Kommunikat-

Reintjes Benelux bvba 2 x REINTJES keer-

- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁnstal-

- JMA-610 radar;

- 2 HA-DU HightechRuder;

ionseinrichtungen.

koppeling, type WAF 364 / 5,435:1.

latie type kanalen 31120-4k (schroefdiam

- JLR-21 GPS-kompas;

- 3 HA-DU PowerAnker mit Draht / Ketten.

Kampers Pompservice B.V.

Schreinerei Marcus Leder GmbH

1200mm) elektrisch aangedreven, 330 kW

- MFM-line navigatie apparatuur.

HR Piping B.V.

2 stuks Kampers 400m3/h ladingpompen,

Innenausbau Wohnungen und Steuerhaus,

bij 1780 omw/min;

C-Nautical Ankerlieren en verhaallieren.

Complete machinekamer installatie.

type 2M210 in kruiplijn uitvoering.

Pultanlage, Fenster und Türen.

- Bediening wegafhankelijk incl. omschake-

Den Breejen Schilderwerk Schilderwerk.

Kadlec & Brödlin GmbH

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie.

Stetra GmbH Bevrachting.

ling Pomp/Boegschroefbedrijf.

Dräger Nederland B.V., Marine & Oﬀ-

Wir lieferten und installierten wir die elek-

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

WindeX Engineering B.V.

shore ADN materialen, brandblusmateria-

trische und elektronische Ausrüstung inkl.

GmbH The 2 main propellers, diameter

paratiebedrijf B.V.

RVS Klaproosters.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

:LMZHQVHQ'KU*ULIÀRHQ
YHHOVXFFHVHQHHQEHKRXGHQ
YDDUWPHWPWV*ULIÀRHQ

Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de
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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.

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.
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

Kom jij ons team
versterken?

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
competitive salary

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

Ben jij representatief, stress-bestendig,

Ben
jij representatief,
stress-bestendig,
communicatief
vaardig
en hou je van
communicatief
vaardig
en hou je van
een dynamische
werkomgeving?
een
werkomgeving?
Dandynamische
zijn wij op zoek
naar jou!
Dan zijn wij op zoek naar jou!
KAPITEINS (Grootvaarbewijs A/B, binnenvaartdiploma,

radardiploma binnenwateren, Marifoon certiﬁcaat)
KAPITEINS
(Grootvaarbewijs A/B, binnenvaartdiploma,

radardiploma
binnenwateren,
Marifoon
certiﬁcaat)
MATROZEN
(Dienstenboekje
matroos,
BHV)

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E info@rivertech.nl
Nautical Manager:
Richard Wubbeling

Hoeykens B
T. 0032 479 27 25 54
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

MATROZEN
matroos, BHV)
STEWARDS(Dienstenboekje
(BHV)
STEWARDS

Wil jij deel uitmaken van (BHV)
het Waterbus-Team?
Stuur dan snel je CV met een duidelijke foto naar

Wil jij deel uitmaken van het Waterbus-Team?
INFO@DEWATERBUS.BE
Stuur dan snel je CV met een duidelijke foto naar

INFO@DEWATERBUS.BE

GEZOCHT

ONZE
VOORDELEN !!!!!

Kapitein voor Ploeg &
Sleepboot 2/1

• Werkzekerheid
Container en tankvaart:
Tripolis, Aquapolis en Metropolis

ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Moderne schepen
met nette woning
• Goede werksfeer

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

• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

Gemotiveerde sollicitaties +
CV sturen naar:
Verbeke Shipping Bvba
T.a.v. Verbeke Andy
B.de Bouwellei 27
2900 - Schoten
+32 470.10.66.63
info@verbekeshipping.be

Uw proﬁel:
• Vaarbewijs GVB
• Taal: Nederlands / Engels
• Radar en Marifoon patent
• Ervaring met ploegwerkzaamheden
• Ervaring op sleepboot
Ervaring met Voith Schneider Propeller is
een pluspunt
Wij bieden:
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Systeemvaart / Dagdienst bespreekbaar
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Bevlogen ambassadeur van Dagevos Shipping neemt na tien jaar afscheid

Johan van Houte zwaait af
DOOR JAN HOEK

“Johan van Houte is een man
met een grote mond en een
heel klein hartje.” Dat zei John
Warbout, samen met zijn broer
Piet eigenaar van Dagevos
Shipping, op 7 februari aan
boord van de 2.500 ton metende
estuaire tanker Presto. Hij
maakte die opmerking tijdens
een feestelijke bijeenkomst in
de stuurhut van de tanker waar
de 69-jarige Van Houte, na zo’n
tien jaar op het schip gevaren
te hebben, afscheid nam als
kapitein.
Na het informele gedeelte stapte
hij die dag op een voor hem gedenkwaardige locatie voor de laatste keer van boord. Een bijzondere
locatie aangezien het schip was
afgemeerd in het Kanaal door
Zuid-Beveland ter hoogte van het
sluizencomplex bij Hansweert, de
plaats waar Johan op 14 december
1948 geboren werd.

Ruim duizend reizen
Dat Johan van Houte een klein
hartje heeft, werd duidelijk toen
hij tijdens een toespraak van John
de ogen niet droog kon houden.

De bemanning van de Presto.

bewijs estuaire vaart was dan ook
zeer welkom. Zijn betrokkenheid,
niet alleen bij het bedrijf maar ook
richting onze familie, was heel bijzonder.”
De hoofdrolspeler zei in een reactie: “Ik durf te stellen dat de familie Warbout mijn beste opdrachtgever is geweest. Toen ik zo’n tien
jaar geleden aan boord van de in
2003 bij Damen in Bergum afge-

Van Houte vertelt over die periode:
“Ik was in het bezit van het Rijnpatent, maar bij dit bedrijf moest
ik ook de overige papieren halen.
Dat lukte me in een relatief korte
tijd, waaronder voor de estuaire
vaart én voor het varen door de
stad Bazel. De Zwitserse loodsen
hadden dat eigenlijk liever niet,
maar toen ik een keer lag te wachten op vracht vroegen ze mij wel of
ik niet in wilde vallen als loods.”

Johan van Houte (links) en John Warbout. (foto’s Jan Hoek)

Zeker niet toen er verbinding werd
gemaakt met Malaga, waarvandaan de moeder van John en Piet
ook nog een woordje richtte tot
Johan.
Het moment werd glimlachend
meebeleefd door de bemanning
van de Presto en Anja Kusters,
directiesecretaresse en rechterhand van John en Philip Claes van
Total België. Zij was speciaal voor
deze gelegenheid vanuit Brussel
naar Hansweert gekomen.
Een zichtbaar geëmotioneerde
John Warbout vertelde: “Johan is
de afgelopen tien jaar een prima
ambassadeur geweest voor Dagevos Shipping en voor Total, waarvoor hij al die jaren in timecharter
heeft gevaren. Hij heeft voor ons
ruim duizend reizen gemaakt,
veelal ‘buitenom’ richting Zeebrugge. Zijn vaarbevoegdheids-

bouwde Presto kwam als opvolger
van Bertus Fongers, was daarop
ook al kapitein Sjaak aan boord,
die een prima maatje bleek te zijn.
Ik ben bepaald onhandig op de
computer, maar hij loste mijn problemen op dat gebied altijd op."
"Ook stuurman Antonio was al
sinds de bouw in 2003 aan boord.
Als de Presto ooit gesloopt wordt,
dan kan je die altijd vrolijke Kaapverdiaan volgens mij ook slopen,
want de Presto is werkelijk alles
voor die jongen."
Jan Warbout, de zoon van John
wordt mijn opvolger.”
Op 16-jarige leeftijd begon Johan
van Houte als scheepsjongen aan
boord van de tanker Turquoise
van de Antwerpse rederij Plouvier.
In 1972 werd hij kapitein op de
Gotthard, een tanker van de Gebr.
Broere uit Dordrecht.

“Na de periode bij Gebr. Broere
heb ik uit de vaart een eigen tanker gekocht die ik de naam gaf van
mijn opa Johannes. Later kwam
daar een door Van der Giessende Noord gebouwd schip bij, de
Antonie, gevolgd door de Johannes II, de ex-Adrianis K.”
Wegens omstandigheden kwam
Van Houte in 2003 weer op een
loonlijst te staan, eerst bij Somtrans en een paar jaar later bij
Cobelfret Waterways, waarvoor hij
op een roroschip voer. “Tien jaar
geleden werd ik benaderd door
Bertus Fongers met de opmerking
dat hij met pensioen ging. Zijn
baan aan boord van de Presto zou
volgens hem perfect bij mij passen.”
“Nu het werk aan boord van de
Presto is afgelopen, blijf ik zeker
niet aan de wal. Dat overleef ik

niet. Ik krijg de mogelijkheid om
mee te draaien aan boord van
Rijnschip Messina. Vroeger heb ik
met veel plezier op de Rijn gevaren
en daar verheug ik me nu ook weer
op.”

Klein Antwerpen
Op de vraag waarom een geboren
Zeeuw naar het Brabantse land
verhuisde, vertelt hij: “Rond de
sluis van Hansweert was het altijd een drukte van belang. Ik ben
geboren naast het café van tante
Sjaan. Daarnaast waren er in het
dorp meer dan twintig cafés te
vinden alsook vijf bakkers, evenveel kruideniers, vier oliehandelaren en een paar visboeren. Er
waren heel veel parlevinkers, op
de sluis van het kanaal werkten
tientallen rijksambtenaren en ook
de douane was er actief. Door alle
drukte rondom het oude sluizencomplex en de vele winkels kreeg
Hansweert zelfs de veelzeggende
bijnaam ‘Klein Antwerpen’.”
“Met de komst van het nieuwe
sluizencomplex in 1988 veranderde dat drastisch en verdween de
romantiek. Er mocht rond de sluizen geen handel meer gedreven
worden, er verdwenen steeds meer
parlevinkers en de schuttijd van de
binnenvaartschepen was veel korter geworden; er was nauwelijks
tijd meer voor een praatje met
de schippers. Daardoor verdween
ook de leefbaarheid in het dorp en
besloten we te verhuizen naar de
bosrijke omgeving van Zundert.
In mijn vrije tijd genieten van een
nieuwe omgeving en verder als
schipper actief op de binnenwateren en langs de kust van België.”
De estuaire vaart behoort voor
Johan tot het verleden, maar varen

over de Rijn wordt zijn volgende
opdracht. Hij gaat meedraaien aan
boord van de 2.850 ton metende
tanker Messina, onder de vlag van
Universe Shipping. Geen verbazingwekkende overstap als je weet
dat de familie Warbout medeaandeelhouder is van de in
Zwijndrecht gevestigde onderneming.
Opa Jacobus (Ko) startte het familiebedrijf in Wemeldinge in 1939
als parlevinker/oliehandelaar op
een bunkerboot van 18 kuub.
In 1964 kwam schoonzoon Jan
Warbout in het bedrijf. Inmiddels
staat met John en Piet Warbout de
derde generatie aan het roer. Met
Jan en een schoonzoon van John
is ook de vierde generatie van
de familie Warbout actief in het
bedrijf.
Dat de familie al die tijd niet
heeft stilgezeten blijkt uit het organigram van Warbout Beheer bv.
Naast Dagevos Shipping en Dagevos België is er Dagevos Inland
Shipping. Laatstgenoemde is de
participatienaam die valt onder
Universe Shipping. In totaal bestaat de vloot uit 22 tankers.
Ook Ecotank staat in de lijst vermeld, een tankpark dat in 1974
werd opgestart. Momenteel staan
er 41 tanks, waarvan 17 stalen en
24 van RVS met een totaalcapaciteit van ruim 76.000 kuub. De
tankopslag is bereikbaar per binnenvaartschip, zeeschip en tankauto. Daarnaast is het terrein
voorzien van acht tankautolaad/
losstations en drie havengeldvrije
laad-lossteigers voor schepen. Allemaal eigendom van een Zeeuwse
familie, waar schipper Johan van
Houte zich bijzonder thuis voelt.

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van Andel 010 4293316
• 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!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Op maat gemaakt: ALUMINIUM LUIKEN

√ VOLVO PENTA ofﬁcieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

Info: Peter Tinnemans 0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl

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.

24 uur service, 7 dagen per week!
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47
info@carronmarine.be

www.carronmarine.be

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
BEAN 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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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

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Wij wensen Inland Shipline een behouden vaart met mts Targa
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Mts Targa: 110 meter vakwerk
temde met isolatie ook de decibels van de
1830 pk sterke Caterpillar.
De look and feel vanuit de stuurstoel is reden
tot smilen voor de kapitein. Spudpaal onder
de knop, Verhaar-boegschroef met een C18
als krachtbron, Radio Holland waarmee de
Targa in het vaarwater blijft en dat ook nog
eens de fraaie lessenaar siert. Aan de stuurhut hangt het Kampers-label.

DOOR JOHAN DE WITTE

Wanneer hoogtij en overvloed van de
rivier over de kade van de Dordtse
Kalkhaven kabbelen, laat de Targa zich
beklimmen als een zeeschip. Je blik valt
op de gladde huid waaronder zich een
slimme lasvolgorde verschuilt. Vakwerk!
Gebouwd in…? Eénmaal aan dek weet je
het: onmiskenbaar Orsova, gerealiseerd
door RensenDriessen Shipbuilding, inbouw
door Dolderman en klasse van Lloyds. Ook
de leidingstraat van Rugotech verraadt zich.
De tanker ‘blitst’ als een type Targa uit de
Porsche-familie waarnaar het schip is vernoemd.

Nog een EBIS-check en de 110 x 11,45 meter
highcuber met 5,90 meter holte die 3.400 ton
op 4,02 meter diepgang draagt, is gereed om
door Stolt-Nielsen te worden ingezet. Er zijn
elf tanks met in totaal 4.180 kuub inhoud,
helemaal geschikt voor de lichte chemie.

Uitvoering

Inland Shipline S.A. uit Luxembourg is de
eigenaar. Een familieﬁrma die met negen
schepen gerenommeerd is in de tankvaartbusiness en waarvoor RensenDriessen reeds
diverse schepen liet bouwen. Dolderman is
hierbij een vertrouwde partner met wie de
opdrachtgever kan lezen en schrijven.
Een viertal schepen van de ﬁrma vaart met
de Stolt-vlag in de mast. Het is een relatie
die al veertien jaar bestaat en veel zegt over
samenwerking. Op 8 februari vertrok de Targa naar Luxemburg waar het schip ofﬁcieel
wordt overgedragen en in het kadaster wordt
ingeschreven.

Het is maar goed dat de verregaande techniek en software van vandaagde dag complexe installaties weer eenvoudig bedienbaar maken. Niettemin vraagt de functie
van een chemicaliëntanker de bemanning
om bij de les te blijven.
De Targa werkt met een slim, efﬁciënt
pomp- en ladingsysteem, waarbij de juiste
pompsnelheden centraal kunnen worden
geregeld. Daardoor zal de verladingstijd afnemen en kan optimaal rendement worden
bereikt tijdens het pompbedrijf.
Elke tank heeft twee butterwas-machines.
Demi-water, waarmee de tanks worden
schoongemaakt, wordt zelf gemaakt. De ballastkranen worden pneumatisch bediend.

Look and feel
Vanzelfsprekend is de proefvaart geslaagd.
Werkina zorgde dat alles elektrisch functioneerde. De Targa stuurt strak door Van der
Velden, pompt goed en loopt als een haas.
Verveer Scheepsbetimmeringen realiseerde
niet alleen comfortabele verblijven, maar

Lees verder erop pagina 18 >>
(foto’s Johan de Witte)

Aan mts Targa leverden onder andere:
Dolderman B.V. Complete afbouw, Caterpillar 3512C-

Kampers Pompservice B.V.

HD, Caterpillar C18.

Stuurhuis + hefgeleidekoker.

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Kampers Shipyard B.V.

Ontwerp, bouw en levering compleet schip.

Kampers 2M98 pomp voor stripping/slops.

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie.

Tracing Gasdetectie.

Orlaco Products B.V. CCTV-systeem.

Bunkerstation Heijmen B.V.

RAFA Scheepsramen B.V. Scheepsramen.

De Castrol smeermiddelen en de gasolie.

Reintjes Benelux BVBA

ClimaLogic B.V.

1 x REINTJES keerkoppeling, type WAF 763 L / 5,136:1.

- Sanitaire installatie;

RuGotech Pijpleidingen B.V.

- Machinekamerventilatoren;

Het complete dekleiding systeem verzorgt, machineka-

- RVS afsluitbare roosters;

mer voorschip incl. thermische oliesysteem.

- Ontgassingventilatoren.

Tresco Engineering BVBA

DBS Scheepsservice

Tresco navigis.

Aluminium machinekamervloeren.

Van der Velden Marine Systems

Dijvler Materiaal B.V.

- Stuurpaneel: HP7000;

Boeg- en achterankerlier.

- Hydraulisch aggregaat: type HPP7000-280/ 1-1-2/11

Dolpower BV

kW;

- Generatorset 1

- Roeraandrijving: 2 DWK 6080/65;

Boegschroef en ladingpompbedrijf 531kVA

- Hydrodynamische proﬁelroeren: 2 stuks HD 220.

Caterpillar motor, type C18

Verhaar Omega B.V.

Stamford HCM534;

- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁnstallatie type

- Generatorset 2

kanalen 31130-4k (schroefdiam 1300mm) verticale

Boordnet en noodladingpompbedrijf 175kVA

opstelling, 393kW bij 1780 omw/min.

John Deere motor, type 6068H

Bediening wegafhankelijk incl omschakeling Pomp/

Stamford generator, type UCM274;
- Generatorset 3

Boegschroefbedrijf;
- Één (1) Atlas Copco Schroefcompressor MAS GA11 FF

Boordnetbedrijf 85kVA

op 500l ketel.

John Deere motor, type 4045H

VE-woning en scheepsstoﬀering

Stamford UCM274;

Complete stoﬀering woning en stuurhuis incl. VE-

- Generatorset 4

screen zonwering.

Boordnetbedrijf 85kVA

Werkina Werkendam B.V.

John Deere motor, type 4045H

De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

Stamford UCM274.

databesturing, monitoringsysteem met touchscreenbe-

Foresta Trading B.V.

diening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

- Complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen;

complete airco installatie, satellietsysteem, tankmeet-

- 2x F.T. Ballast/stripping ejector;

systeem, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie.

- Gasolie trimpomp;

WindeX Engineering B.V.

- Smeerolie haspelsets.

- Airconditioning;
- Overdrukinstallatie.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp,
bouw en levering compleet schip mogen verzorgen voor
Inland Shipline
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Overheid was (nog?) geen echte partner voor
Consortium Grensmaas
partner te zijn in een snel veranderende maatschappij.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

In het boek Maasmijmeringen.
Ontboezemingen over de rivier
die veel veiliger werd stelt auteur
Peet Adams dat de overheid het
ook na tien jaar samenwerking
nog altijd moeilijk vindt om een
balans te vinden in haar rol als
partner bij de uitvoering van het
Grensmaasproject.
Dat is het grootste rivierproject
in Nederland, dat sinds 2008
loopt. Een project waarin ontgrindingen, ruimte voor de Maas en
nieuwe natuur hand in hand gaan.
Adams, oud-journalist bij Dagblad
De Limburger, is voorstander van
een overheid die snel haar plaats
inneemt en meebeweegt om een

Gefaald
Jelke Jan de With is oud-topman
van Boskalis, een van de partners
binnen Consortium Grensmaas.
Hij vat de positie van de overheid
kernachtig samen: “Het Rijk heeft
zich te weinig als echte partner
gemanifesteerd. Het consortium
heeft in die tien jaar het vertrouwen van de bevolking gewonnen,
maar de overheid heeft daarin gefaald door eigen wantrouwen.”

De cover van het boek.

In plaats van de Grensmaas samen
te maken heeft diezelfde overheid een heel leger controleurs
geformeerd. Het samenwerkings-

verband van grindboeren en natuurorganisaties heeft veel geïnvesteerd in nieuwe technieken en
slimme logistieke oplossingen.
De With zegt dat de overheid daar
niets tegenover heeft gesteld. Na
tien jaar stelt ook hij vast dat de
argwaan van de overheid grotendeels is verdwenen, maar dat die
te veel risico’s bij de uitvoerende
partner heeft gelegd.

Hoop
Peet Adams blijft hoopvol gestemd en kijkt vooral naar
de resultaten van het project:
“Betere bescherming van de bewoners langs de Maas tegen nieuwe
overstromingen en het vertrouwen
dat gaandeweg is ontstaan tussen

het samenwerkingsverband en de
bevolking. De bewoners langs de
Maas zijn actief betrokken bij de
nieuwe natuurontwikkeling.”
Adams vindt dat alle ingrediënten aanwezig zijn om het project
Grensmaas in de resterende tijd,
tot 2024, tot een succes te maken.
Directeur Kees van der Veeken van
Consortium Grensmaas licht zijn
succesvolle aanpak toe: “Geen leugens verkopen, maar de problemen benoemen."
"Met de Grensmaas gebeurt er iets
ingrijpends in de achtertuin van
de bewoners. Dan moet je je beleid en werk afstemmen op die bewoners. Oog en oor hebben voor
elkaar.”

Amsterdamse proef biedt
werkzoekenden kansen in
maritieme wereld
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Werkgeversservicepunt (WSP)
Groot-Amsterdam gaat
bemiddelen in de maritieme
wereld rond Amsterdam. Het
WSP biedt de maritieme sector
werkzoekenden zonder uitkering
aan.
WSP Groot-Amsterdam presenteerde de plannen tijdens de
jaarvergadering van de afdeling
Noord-Holland van BLN-Schuttevaer. Accountmanagers Dirk Dijk
en Shirley Dhalganjansingh lichtten de plannen toe. Tot de mogelijkheden behoren proefplaatsingen en leer-/stagetrajecten.
Op 8 februari verzorgde het BVB
een presentatie over de binnen-

vaart aan medewerkers van WSP
Groot-Amsterdam. Met het nieuwe project, de Blauwe Loopplank,
richt het Werkgeversservicepunt
zich op de maritieme sector in de
regio Amsterdam om mensen te
interesseren en te laten instromen
in de scheepvaart en bij havenbedrijven. “Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan een baan
kunnen komen. Denk aan energieke jongeren, ervaren 50-plussers, gemotiveerde vluchtelingen
en talentvolle mensen met een arbeidsbeperking”, stelt WSP GrootAmsterdam.
WSP Groot-Amsterdam zoekt ondernemers die geïnteresseerd zijn
om deze werkzoekenden in dienst
te nemen. WSP Groot-Amsterdam,

een samenwerkingsverband van
UWV, Pantar, AM match en de
regiogemeenten, wil de komende
jaren samen met werkgevers meer
arbeidskansen realiseren.
Aan het werven op deze manier
zijn voor bedrijven verschillende
voordelen verbonden. Zo zijn er
bij een proefplaatsing geen salariskosten, werkgevers kunnen
wennen aan de kandidaat en in
de praktijk beoordelen of hij of zij
geschikt is.
Inmiddels loopt er een pilotproject in samenwerking met GVB
Veren, Waternet en haventoeleveranciers. De bedoeling is dat de
stagiairs zestig vaardagen halen
en kunnen uitstromen naar werkgevers op het water.

Dirk Dijk en Shirley Dhalganjansingh presenteerden de plannen tijdens de
afdelingsvergadering van BLN-Schuttevaer. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Mts Targa gaat voor Stolt-Nielsen varen
>> Vervolg van pagina 17

De elf tanks met de deepwells zijn afzonderlijk te regelen, zowel voor lading als stripping. Dat vereiste een dubbel Rugotechleidingsysteem waarvan het stuurboorddeel
laag is gehouden.
Stolt-Nielsen zal de Targa naar verwachting
inzetten met retourladingen die elkaar niet
‘bijten’, waarmee ontluchten niet aan de
orde is. Spiralen en een Heatmaster-ketel
houden de lading op temperatuur. Additioneel aan de pomp-/kopschroefmotor zijn er
nog twee aggregaten.

Stolt-Nielsen Limited (SNL) is een toonaangevende, wereldwijde leverancier van geïntegreerde transportoplossingen voor vloeibare
bulk: chemicaliën, eetbare oliën, zuren en
andere speciale vloeistoffen. De drie grootste divisies zijn Stolt Tankers, Stolthaven
Terminals en Stolt Tank Containers (met
23.500 stuks RVS de grootste in de markt).
Stolt Sea Farm produceert en verkoopt
hoogwaardige tarbot, tong, steur en kaviaar.
Stolt-Nielsen Gas transporteert vloeibaar
petroleumgas (LPG) met een vloot van grote
gastankers (VLGC’s).
Stolt-Nielsen Limited staat genoteerd aan

de Oslo Stock Exchange. Wereldwijd varen
er 170 schepen onder de Stolt-vlag, gezamenlijk goed voor zo’n 2,7 miljoen ton

laadvermogen. Hiervan bestaat een kleine
100.000 ton uit binnenvaart, waaronder tien
Stolt-schepen.

Wij wensen Inland Shipline
heel veel succes met mts Targa.

Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . F +31 481 438315 . info@heijmen.nl
www.bunkerstationheijmen.nl . www.scheepsuitrusting.nl . www.stuurstoelen.com
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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.

Bedrijfsproﬁel
De Particuliere Transport Coöperatie, PTC, is een binnenvaartorganisatie gevestigd te
Capelle a/d IJssel. PTC beschikt dankzij haar leden over een gedifferentieerde vloot van
binnenschepen. Samen verzorgen zij dagelijks vele transporten over water, in binnenen buitenland. Wij zijn op zoek naar een jonge en enthousiaste teamspeler in de functie:

Administratief Logistiek Medewerk(st)er
(40 uur p/w)
Een medewerk(st)er die zelfstandig dingen oppakt en zijn/haar logistieke collega’s
ontlast van hun administratieve taken.
Werkzaamheden
• Je stelt de benodigde documenten op en zorgt voor adequate opvolging;
• Het registeren van laad en lostijden;
• Het up to date houden van ons logistieke systeem;
• Opstellen van benodigde papieren en documenten;
• Informeren van onze klanten over eventuele extra kosten;
• Je houdt verschillende overzichten en rapportages bij;
• Het zorgdragen voor complete en accurate dossiers;
• Je geeft ondersteuning aan alle logistieke medewerkers;
• Je vindt problemen oplossen geen probleem, maar een uitdaging;
Functie-eisen
• Je hebt een opleiding op MBO-niveau;
• Een logistieke/ administratieve MBO-opleiding is een pré;
• Je hebt afﬁniteit met de logistieke sector;
• Je hebt een ruime kennis van MS Ofﬁce;
• Je bent vaardig met een computer;
• Je hebt een proactieve en zelfstandige instelling;
• Je bent betrokken en neemt verantwoordelijkheid;
• Je bent communicatief vaardig en representatief;
• Je kunt functioneren in een dynamische en vaak hectische omgeving;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Arbeidsvoorwaarden
Voor deze functie geldt een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Jeroen Wolswijk,
tel: 010 – 7999069.
Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en CV naar: yvandenhoven@ptcba.nl

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.

KIJK OOK EENS OP WWW.PTCBA.NL

Bedrijfsproﬁel
De Particuliere Transport Coöperatie, PTC, is een binnenvaartorganisatie gevestigd te
Capelle a/d IJssel. PTC beschikt dankzij haar leden over een gedifferentieerde vloot van
binnenschepen. Samen verzorgen zij dagelijks vele transporten over water, in binnenen buitenland.
Wij zijn op zoek naar een

Planner Binnenvaart (40 uur p/w)
De taak van de planner bestaat uit het indelen van de aangesloten leden en zorg te
dragen voor de goede afhandeling van de reizen.
Werkzaamheden
• Je deelt de transporten in ten behoeve van onze leden;
• Je bent het aanspreekpunt van diverse klanten;
• Je stelt de benodigde documenten op en zorgt voor adequate opvolging;
• Je houdt verschillende overzichten en rapportages bij;
• Je vindt problemen oplossen geen probleem, maar een uitdaging;
• Je voldoening is een tevreden klant en een varend transport.
Functie-eisen
• Je hebt een opleiding op MBO-niveau;
• Je hebt afﬁniteit met de Rijn- en binnenvaart (Pré);
• Je hebt ervaring in de logistieke sector;
• Je hebt een ruime kennis van MS Ofﬁce;
• Je bent vaardig met een computer;
• Je hebt een proactieve en zelfstandige instelling;
• Je bent betrokken en neemt verantwoordelijkheid;
• Je bent communicatief vaardig en representatief;
• Je kunt functioneren in een dynamische en vaak hectische omgeving;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Arbeidsvoorwaarden
Voor deze functie geldt een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Jeroen Wolswijk,
tel: 010 – 7999069.

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

Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en CV naar: yvandenhoven@ptcba.nl

KIJK OOK EENS OP WWW.PTCBA.NL
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

AANBIEDINGEN
Heater 400V

Blaaskachel
3KW 230V

5 KW

65,-

115,-

30%

Lezersa

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

www.miniworldrotterdam.com

BUYCK TECHNIEK B.V.

9 KW

200,-

Eagle LED-lampen
Daalderop
boiler

Leverbaar in 100/150/200 watt
vanaf

315,-

400V 80/120 Liter
Beide uit voorraad
leverbaar 120 Liter

an

(op vert bieding
deze ad oon van
vertenti
e)

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

-

1365,

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

Marifoonhoorn

Dubbelwandig tankschip gezocht

vervangingshoorn voor RT2048 & RT6248

200,-

Telecrane

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

Draadloze bedieningen
vanaf

345,-

ONWA KS-33R
AIS baken t.b.v. zwemvest montage

165,-

Vertex

I-Com M35

portofoon

handmarifoon

170,-

185,-

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

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

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
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Duitsland schaft vaartrechten af

(foto Kraichgaufoto/Fotolia)

De nieuwe Duitse regering
gaat de vaartrechten afschaffen
en andere concrete stappen
zetten om de positie van de
binnenvaart te versterken en
daardoor lading van de weg naar
het water te verschuiven.
CDU/CSU en SPD, die samen de
nieuwe coalitie gaan vormen, willen investeren in het onderhoud
en de verruiming van rivieren en
kanalen, het versnellen van planen bouwtrajecten, het wegwerken

van bottlenecks en het creëren van
aantrekkelijke economische voorwaarden.

Opgelucht
Dit laatste betekent dat de vaartrechten op de Duitse waterwegen
worden afgeschaft. Dit geldt niet
voor het Noord-Oostzeekanaal,
waar ook in de toekomst vaartrechten moeten worden afgedragen.
De binnenvaartsector reageert opgelucht, nadat de spoortarieven in

Ruim 15 miljoen ton
in Mannheim

Duitsland onlangs ﬂink gedaald
zijn en het spoor lading begon af
te snoepen van de binnenvaart.
Verder gaat de regering het steunprogramma voor de verduurzaming van de Duitse binnenvaartvloot voortzetten en uitbreiden.
Dit moet de overstap naar schonere motoren en brandstoffen mogelijk en betaalbaar maken.
Er komt ook een Masterplan voor
de binnenvaart, dat eveneens
maatregelen zal bevatten om de
vloot te moderniseren.

Binnenvaartbond BDB is tevreden
met de signalen uit Berlijn. De sector moet nu hard aan de bak om
het innovatiepotentieel op te krikken.

Om tafel
De bond ziet hier een belangrijke
rol weggelegd voor onderzoeksinstituten zoals het DST in Duisburg. De BDB wil graag zo snel
mogelijk om de tafel met het verkeersministerie om één en ander
verder uit te werken.

Wie de nieuwe verkeersminister
in Duitsland wordt, stond op het
moment van drukken van deze
krant nog niet vast.
Het meest genoemd wordt Andreas Scheuer (CSU), die van
2009 tot 2013 staatssecretaris voor
verkeer was onder de Beierse verkeersminister Peter Ramsauer.

In de havens van Mannheim en Ludwigshafen
klokte de binnenvaartoverslag vorig jaar af op
ruim 15,3 miljoen ton: 5,7 miljoen in Ludwigshafen en 9,6 miljoen in Mannheim.
Ludwigshafen beleefde een daling van 17 procent. Door de explosie bij BASF Ludwigshafen in
oktober 2016 verschoof ook vorig jaar een deel
van de overslag naar de oliehaven in Mannheim.
Daarnaast had de haven in Ludwigshafen last van
de lage waterstanden in het begin van 2017. In
Ludwigshafen werden hoofdzakelijk chemische
producten overgeslagen.
In Mannheim is een kleine 12 procent meer overgeslagen dan in 2016. Er kwamen 961 binnenschepen meer dan in het jaar daarvoor. De
belangrijkste goederen waren aardolie, minerale
olie(producten) en gas, gevolgd door chemicaliën.
De containeroverslag groeide met ruim 9 procent
naar 121.426 TEU. Ook deden meer cruiseschepen
Mannheim aan dan in 2016.
(foto Hafen Mannheim)
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Koedood Dieselservice realiseert duurzame
innovatie met resultaat op kvb Panerai
Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand bij Koedood Dieselservice. Ook opdrachtgevers hechten steeds meer waarde aan die kwaliteiten. Zo ook rederij Ruijven
B.V. die zelf een groene innovatieve toepassing aandroeg voor de machinekamer haar nieuwe koppelverband Panerai I en II. In nauw overleg met de klant én met Concordia en CCM3, waarmee we dit project samen uitvoerden, werd een passende oplossing uitgewerkt en geleverd.

THINK

INNOVATE

CREATE

THINK
Samen kun je meer. Door vooraf alles uit te denken en
heldere afspraken te maken hebben Concordia, CCM3
en Koedood Dieselservice het koppelverband Panerai 1 + 2 gerealiseerd. Op twee verschillende locaties
welteverstaan. Het bleek namelijk het meest praktische
om de duwbak op de werf in Werkendam te bouwen
en het motorschip bij ons in Hendrik-Ido-Ambacht. Wij
verzorgden immers ook de voorstuwing en alles wat
daarmee samenhangt. En dat was nog wat, want naast
de twee Mitsubishi-motoren (S12 MPTAW, elk goed voor
1.040 kW bij 1.650 toeren) installeerden we ook de Emigreen NOx-katalysator, die nog eens extra is voorzien
van een Orcan ePack restwarmte-terugwininstallatie.

INNOVATE
Rederij Ruijven B.V. heeft uit oogpunt van kostenbesparing en duurzaamheid gekozen voor een Orcan ePack
restwarmte-terugwininstallatie. Dit is een warmtewisselaar die zorgt voor een hogere energie-efficiëntie. De
innovatieve technologie maakt het mogelijk om een deel
van de restwarmte uit de uitlaatgassen te benutten.
Die kan worden omgezet in elektrische of mechanische
energie.
We hebben het Orcan ePack gecombineerd met de
door ons geleverde Emigreen-installatie. Dat maakt de
Panerai niet alleen zuiniger maar ook groener.

CREATE
De Mitsubishi-motoren vormen samen met de Emigreen-installatie en het Orcan ePack een betrouwbare
en zo duurzaam mogelijke constellatie. Die vertaalt zich
in minder brandstofverbruiken een lagere uitstoot van
zowel CO2 als NOx.
De ePack is gekoppeld aan de krukas van de motor
en levert zodoende extra vermogen voor de schroef.
Daarnaast kan de door de ePack opgewekte elektriciteit
worden gebruikt om het boordnet te voeden.

De Binnenvaartkrant

13 februari 2018

23

Innovatieve restwarmte-terugwininstallatie aan
boord van koppelverband Panerai
rator een onderdeel vormt, is nieuw in de
binnenvaart maar wordt al langer met succes
toegepast in grote olietankers alsook elektriciteitsinstallaties. Aan boord van schepen
wordt met het ePack de restwarmte-energie
in uitlaatgassen van de verbrandingsmotor,
die normaal gesproken verloren gaan, voor
een deel teruggewonnen.”
Hermann Iding van Orcan Energy meldt
als aanvulling: “Hiermee geven we de ORCtechnologie (Organic Rankine Cycle, red.)
een toepassing binnen de scheepvaart. Door
het ePack-systeem wordt een koudemiddelvloeistof, dat ook wordt gebruikt in bijvoorbeeld koel- en vrieskasten en airco’s,
door het motorkoelwater en de uitlaatgassenwarmte onder een druk van 20 bar verhit
tot zo’n 140°C. De druk wordt achtergelaten in de stroomexpander, die hierdoor met
bijzonder veel kracht begint te draaien. Via
de aan het systeem gekoppelde krukas van
de motor wordt de schroef aangedreven.
Omdat de motoren in dit geval enigszins
worden ontzien, is er sprake van minder
brandstofverbruik.”
Het via het ePack opgewekte vermogen
(max 100 kW) kan met behulp van een
hydraulisch aangedreven generator via de
bakboordmotor gebruikt worden om het
boordnet te voeden.
De unieke samenwerking tussen Koedood,
Concordia, CCM3 en later ook de bemanning van de Panerai, Oechies en EMS in
combinatie met het gebruik aan boord van
het Orcan ePack en de installatie van Emigreen maken het koppelverband Panerai
niet alleen een spraakmakend innovatief
koppelverband, maar ook zuinig en groen.

DOOR JAN HOEK

Op locaties die zo’n 40 kilometer van elkaar
liggen een koppelverband afbouwen op
zo’n manier dat beide schepen één geheel
vormen, vereist goed overleg en de nodige
ﬂexibiliteit. Dat deze werkwijze in de praktijk goed mogelijk is, werd bewezen met de
afbouw van koppelverband Panerai I (3.334
ton) en II (2.487 ton), een uitbreiding
van de vloot van de Werkendamse rederij
Ruijven. De Chinese casco’s werden geleverd
door Concordia Werkendam, de afbouw
van het achterschip werd in Hendrik-IdoAmbacht verricht door Koedood Dieselservice en de bak werd in Werkendam door
CCM3 afgebouwd.
Een noviteit aan boord van het koppelverband is het gebruik van de Orcan ePack restwarmte-terugwininstallatie. Met deze technologie wordt de restwarmte gebruikt om
het brandstofverbruik van de motoren omlaag te brengen. In combinatie met de door
Koedood geleverde Emigreen-installatie is
de Panerai niet alleen zuiniger maar ook
groener. De werfproefvaart van de Panerai
ging uitstekend, maar vlak voor de geladen
proefvaart ging het mis…
Als je met een binnenvaartschip het landelijk nieuws haalt, is er veelal sprake van een
probleem. Dat was ook nu het geval. Gertjan
de Gelder, senior salesmanager bij Koedood,
vertelt daarover: “Op maandag 18 december
zouden wij de geladen proefvaart houden
met het nieuwe innovatieve koppelverband
Panerai. Op zaterdag 16 december hebben
wij met een leeg schip eerst onze werfproefvaart gehouden en dat is allemaal goed en
tot volle tevredenheid verlopen. Aansluitend
aan de werfproefvaart is de Panerai naar de
Dintelhaven gevaren en heeft daar als verband met twee extra bakken circa 11.000 ton
kolen geladen.”
Maandagmorgen vroeg zou het verband
zich naar de voorhaven van de Volkeraksluizen verplaatsen om de hele delegatie aan
boord te nemen voor de ofﬁciële proefvaart
bij Tiengemeten. De Gelder vervolgt: “Alleen
liep dat geheel anders; het Orcan-systeem
was nog niet geheel afgenomen en via dat
systeem is er gedurende de nacht water in de
machinekamer terecht gekomen. Toen dat
bekend werd bij de bemanning is er direct
adequaat gereageerd en is door het juiste
handelen erger voorkomen. RWS en de
pompboot uit Dinteloord zijn nog wel ter
plaatse geweest. Door de bijzondere samenwerking van de bemanning van de Panerai,
Oechies, EMS en Koedood hebben ze aan
het einde van de dag de beide motoren weer
draaiende gekregen. Het gehele verband is

(foto Jan Hoek)

op eigen kracht vertrokken naar Duisburg
om te lossen.”
Aansluitend ging de Panerai weer naar Koedood om de, vooral elektrische, schade te
repareren en onderdelen te vernieuwen. De
proefvaart werd uitgesteld tot 29 januari.
Die keer verliep alles prima.

Samenwerking
Naast de complete afbouw van de Panerai I leverde Koedood onder meer de twee
Mitsubishi S12 MPTAW motoren van 1.040
kW en 1.650 toeren en de in de Emigreen
NOx-reinigingsinstallatie
ingebouwde
warmtewisselaar.
Henri Kruisinga, afbouwbegeleider namens
Koedood, roemt de samenwerking tussen Concordia, CCM3 en Koedood tijdens
de afbouwperiode van de Panerai. “Er was
voortdurend sprake van goed overleg en er
werd niet weggelopen bij problemen. En als
er al iets was, dan werd het altijd tot tevredenheid van alle partijen opgelost. Het achterschip (106 x 11,45 meter) en de bak (76
meter) vormen één fraai geheel.”

we verder het nodige staalwerk gedaan en de
aluminium vloer gemaakt.”

Orcan ePack en Emigreen
Orcan Energy AG uit München ontwikkelt
restwarmte-terugwininstallaties met de productienaam ePack. Die gebruiken restwarmte van de scheepsmotoren. Op uitdrukkelijk
verzoek van rederij Ruijven is het systeem
aan boord van de Panerai geïnstalleerd.
Met deze technologie is het mogelijk om de
CO2-voetafdruk van een schip signiﬁcant te
verkleinen en is er sprake van gemiddeld 8
procent brandstofbesparing. Henri Kruisinga zegt over de innovatieve en duurzame
techniek: “Dit systeem, waarbij de installatie
van een speciaal hiervoor ontworpen gene-

Ceylan Düzdüsen heeft 25 jaar ervaring in
de binnenvaartbranche en is tegenwoordig
managing director van CCM3 uit Werkendam. Hij zegt: “Wij hebben in opdracht van
Concordia het ‘voorschip’ afgebouwd. We
hebben de pompen, generatoren en motoren, waaronder een Mitsubishi S6A3 van
664 pk, en het leidingwerk geïnstalleerd.”
“We noemen ons innovatieve specialisten,
waarbij leidingwerk een van de specialiteiten van CCM3 is. Naast het opmeten en ontwerpen verrichten we met ons eigen team
ook de constructie- en installatiewerkzaamheden. Aan boord van de Panerai II hebben

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
info@electricmarinesupport.nl
www.electricmarinesupport.nl

Wij bedanken Ruijven B.V. voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen kvb Panerai 1 en 2 een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Aan kvb Panerai I en II leverden onder andere:
Koedood Dieselservice B.V.

Alphatron Marine B.V.

t.b.v. CO2-reductie en brandstof-

Dutch Marine Technology B.V.

- Complete afbouw;

2x JMA-610 radars

besparing.

Nautisch apparatuur.

- Roeraandrijving: 4 DWKK 6080/75;

- Schip: 2x Mitsubishi S12R-Z3MPTAW-2

MFM-line navigatie apparatuur

Blokland Non-Ferro B.V.

Den Breejen Shipyard

- Hydrodynamische proﬁelroeren:

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

U-bundelkoelers

Schroefasinstallatie.

- Twee eﬃciency PACKS (restwarmte-

Blommaert BVBA

Electric Marine Support Binnenvaart

Van Wijk Machinefabriek en Scheeps-

generatoren) t.b.v. CO2-reductie en

- Boordlichtsteunen;

B.V. (EMS)

reparatiebedrijf B.V.

brandstofbesparing (6-9%);

- Improval Voormast;

Complete elektrische installatie.

- Autokraan 20 mtr. 2000 kg;

- Stuurhuttrap;

Hoko Installatiebedrijf

- Ankerlieren-koppellieren;

schroeven t.b.v. CO2-reductie en

- Heklichtbeugel Isis;

Al het loodgieterswerk.

- Hefkolom-stuurhuis.

brandstofbesparing.

- Boordlichtvleugels Portello;

Licorne Petroleum Nederland BV Q8.

Van Wijk Stuurhuizen B.V. Aluminium

Orcan Energy AG Ontwerp en productie

- Dakradarmast Futura;

Orlaco Products B.V. CCTV systeem.

bovenbouw en aluminium deuren.

Concordia Damen

van twee eﬃciency PACKS (restwarmte-

- Telescoop radarmast RVS.

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

Veth Propulsion B.V.

Levering casco en afbouw.

generatoren) t.b.v. CO2-reductie en

ClimaLogic B.V.

Tresco Engineering bvba

- 1 Veth-Jet, type 4-K-1300

CCM3 Pompsysteem, aluminiumvloer en

brandstofbesparing (6-9%).

- Airco-installatie;

Tresco Navigis.

afbouw machinekamers.

VICUSdt

- Machinekamerventilatoren;

Van der Velden Marine Systems

- 1 Ballastpomp.

All Pumps Holland B.V. Complete pom-

Ontwerp en productie van twee CFD

- RVS afsluitbare roosters;

- Stuurpaneel: SP2700;

VE woning en scheepsstoﬀering

pen pakket inclusief appendages.

geoptimaliseerde scheepsschroeven

- Ruimventilatoren;

- Hydraulisch aggregaat:

Ve-screen zonwering t.b.v. stuurhuis.

(1040 kW @ 1650 omw/min;
- 2x Masson Marine W5200 red. 4,962:1;
- 1x Mitsubishi S6A3-MPTAW
(boegschroef)
- Bak: 1x Mitsubishi S6A3-MPTAW
(hekschroef)
- 1x Mitsubishi S6A3-MPTAW
(boegschroef)

- Twee CFD geoptimaliseerde scheeps-

type HPP2700-360} 2-1-0/11 kW;

4 stuks XR 200/1700.

(396 kW/1800 rpm);

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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Wij wensen Ruijven B.V veel succes met kvb Panerai I en II
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EDR biedt ‘total ship repair’ voor binnenvaart
Engine Deck Repair (EDR)
in Antwerpen bedient naast
de zeevaart ook steeds meer
binnenvaartklanten. Het bedrijf
heeft alles in huis om ‘total ship
repair’ te kunnen aanbieden:
kennis, ruimte, apparatuur en
de juiste mind set: “Wij begrijpen
dat een schip niet langer dan
nodig aan de kade kan liggen.”
EDR is sinds eind jaren 90 in
Antwerpen actief als havenreparateur. Vanaf begin 2000 richt het
bedrijf zich op herstellingen van
zeeschepen in de ruimste zin van
het woord. Na het faillissement
van Antwerp Ship Repair (ASR)
in 2013 nam EDR alle activiteiten
over.

De droogdokken zijn geschikt
voor schepen tot 200 meter en
langer. EDR kan schroeven, roeren
en andere onderdelen wisselen,
accommodatiewerken en zelfs de
ombouw van enkel- naar dubbelwandig verzorgen. “We vinden
voor ieder probleem de juiste oplossing”, vat projectmanager Rien
Lens samen.
Voor zeeschepen heeft het bedrijf
dedicated wachtkades en droogdokken. Deze mogelijkheden zijn
op de locatie ook beschikbaar voor
binnenschepen. De droogdokken
3 en 4 voor schepen tot 200 meter
lengte staan in de toekomst permanent beschikbaar voor coasters
en binnenschepen.

Ontgasinstallatie
Droogdokken
Hoewel de focus nog steeds op
zeeschepen ligt, heeft EDR ook
steeds meer binnenvaartklanten.
Op kaai 403 zijn dan ook alle faciliteiten aanwezig om mechanische
werkzaamheden, staalwerk, pijpﬁtting, schilder- en constructiewerk te verrichten.

Managing director Stijn Van Doninck: “Het is duurder om een
schip in een droogdok te zetten
dan op de helling. Op de helling
kun je echter niet alle werkzaamheden uitvoeren."
"Bovendien werken we snel en
hebben we geen ellenlange wachttijden. Dat vertaalt zich in aantrek-

Stijn Van Doninck (links) en Rien Lens: “Aangezien we 2 kilometer wachtkade
hebben, is er altijd wel een plek waar we binnenschepen kunnen accommoderen.” (foto Sarah De Preter)

kelijke totaalkosten.”
Droogdok 1, dat het einde van zijn
levenstijd heeft bereikt, wordt opgevuld. Hier komt het komende
jaar een ontgasinstallatie voor de
binnenvaart te staan.
“We kunnen met deze installatie
ontgassen bij het wisselen van
lading of als we aan de schepen
moeten werken. Op termijn gaan
we ook voor de zeevaart een ont-

gasinstallatie in gebruik nemen.
Verder wordt onze hele logistieke
dienstverlenging
overgeheveld
naar deze locatie en gaan we een
extra magazijn/werkhuis bouwen
om kleine onderdelen te stralen
en te schilderen.”

Snel en ﬂexibel
In december 2017 kreeg EDR een
aanvraag voor twee spoedrepara-

ties in verband met een aanvaring.
Lens: “We hebben keihard doorgewerkt om de schepen te herstellen.
Vanuit de zeevaart weten we hoe
groot de druk is als schepen tegen
de kant liggen. We draaien 24/24
per jaar, hebben alle vakspecialisten in huis, zijn snel en werken in
shifts. Aangezien we 2 kilometer
wachtkade hebben, is er altijd wel
een plek waar we binnenschepen
kunnen accommoderen.”
Van Doninck: “We werken snel en
soepel. Naast 110 medewerkers in
vaste dienst beschikken we over
een grote ﬂexibele schil. Zo onderhouden we al enkele jaren de vloot
van General Bunker Services.”
Vorig jaar naam EDR een volledig
gerenoveerd werkhuis in bedrijf
met tien rolbruggen, rol-, plaat- en
ultrasoonbanken en technische
machines. Men kan er binnenschepen stralen, spuiten en repareren.
Het bedrijf heeft ook twee werkpontons. EDR is centraal gelegen
in de Antwerpse haven. Schepen
in reparatie liggen er veilig achter
slot en grendel.

Vlaanderen wil Groene Delle ontwikkelen voor Europees distributiecentrum

Nieuwe logistieke toplocatie aan het Albertkanaal
richting naast het bestaande industriegebied Zolder-Lummen.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

De Vlaamse regering heeft een
plan gepresenteerd voor een
watergebonden bedrijventerrein
in de Grote Delle langs het
Albertkanaal, nabij Hasselt
en Lummen. In het plan is
27 hectare vrijgemaakt voor
bedrijven. Het overgebleven
natuurgebied wordt 70 hectare
groot.

Protesten
In het gebied ligt de plas het Koet,
waar vroeger zand gewonnen werd
voor de aanleg van autosnelwegen.
De plannen bestaan al langer.
Na veel plaatselijke protesten besliste de Vlaamse regering in 2015
uiteindelijk om niet het gehele
gebied van circa 100 hectare te
ontwikkelen, maar het bedrijventerrein te beperken tot 27 hectare.

Dit plan wordt deze maand ter advies voorgelegd aan de betrokken
gemeentebesturen, de provincie
Limburg en Vlaamse instanties.

Watergebonden

De Groene Delle komt bij Hasselt aan het Albertkanaal. (foto Noud van der Zee)

Het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen werd ingeschakeld om een marktverkenning
te organiseren voor het nieuwe
bedrijventerrein. Dat onderzoek

is eind vorig jaar uitgevoerd door
Rebel Group.
De uitkomst is dat het terrein perfect is gelegen langs het Albert-

kanaal en de snelwegen E313 en
E314. Kortom: een toplocatie voor
watergebonden bedrijven. Het
scenario voorziet in een Europees

distributiecentrum van een grote
internationale speler.
Het voorgenomen bedrijventerrein is gesitueerd in zuidelijke

Het natte bedrijventerrein past in
het streven van de Vlaamse regering om zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg te halen ten
faveure van het vervoer over water.
In dit geval over het Albertkanaal.

Alternatieve betaalmiddelen
Heb je ooit van cryptomunten

Bitcoin is door alle commotie wat

mensen ﬂink ingekocht. De popular-

middel. Met de ecokaart heb je ech-

kaart blijft, maar de ronde chip die

gehoord? En Ethereum of Ripple?
Nee, je kunt er geen wasmachine

beter bekend.
Het zijn digitale betaalmiddelen

iteit van de virtuele betaalmiddelen
laat zich onder meer zien door de

ter wel iets tastbaars in handen, wat
veel mensen een vertrouwd gevoel

nu als stickertje op je kaart is
geplakt is dan geïntegreerd in de

van laten draaien op een vakantie-

waarmee je inmiddels bij diverse

gemiddelde leeftijd van de aanko-

geeft. Misschien geeft het je ook

kaart. Uiteindelijk zal de chip de

park. Ook kun je er geen straat van
kopen tijdens een spelletje

bedrijven, horecazaken en winkeliers
kunt betalen. Vorig jaar schoten de

pers. De gemiddelde belegger was
vroeger rond de 50 jaar. De moderne

wel een gevoel van controle hebben.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor

magneetstrip helemaal gaan vervangen.

Monopoly. Ook al zit het laatste er

koersen van deze betaalmiddelen

belegger in cryptomunten is zo rond

je gewone bankpassen.

niet zo gek ver naast. De naam

omhoog, dus werd er door veel

de eind 30.
Na alle enthousiaste aankopen vorig

Helaas komen er de laatste weken
wat meer telefoontjes binnen dan

De SAB is inmiddels ook druk met
het vernieuwen van de betaalauto-

jaar zakte de koers dit jaar ﬂink

doorgaans over defecte ecokaarten.

maten bij de bunkerbedrijven. Als

in. Maar ach, alles gaat in pieken
en dalen. Op ‘oud geld is ook lang

Diverse magneetstrips willen geen
contact meer maken met de

alle betaalautomaten zijn vervangen,
wordt medio dit jaar ook een soft-

gezeten’ en het levert uiteindelijk
zijn rendement op.

betaalautomaten bij de bunkerbedrijven. Soms leveren net nieuw

ware-update doorgevoerd zodat de
kaarten en de automaten optimaal

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

gestuurde kaarten ook een

met elkaar communiceren.

De afvalbeheersbijdrage kan
nog niet betaald worden met dit

probleem op.
Het goede nieuws is dat er medio dit

Heb je op dit moment een probleem
met je ecokaart? Bel gerust en er

moderne digitale geld, ook al is de

jaar een nieuw type ecokaart wordt

wordt direct een gratis nieuwe

ecokaart ook een digitaal betaal-

geleverd. De magneetstrip op de

ecokaart opgestuurd.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

Contante betaling
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

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

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

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

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

ZZZNOLPDDWVHUYLFHQO
SRVW#NOLPDDWVHUYLFHQO


1LMYHUKHLGVVWUDDW+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
7  

06-51125174

Atlas Trainingscenter
Staatlich anerkanntes Bildungsinstitut für die Berufsschifffahrt

Vorbereitungslehrgänge für Patentprüfungen _ Radarpatent
ADN-Lehrgänge _ Sachkunde FGS _ Erste Hilfe _ Sicherheitsseminare
Königstr. 59 _ 47198 Duisburg _ Tel. +49 2841 7818747
www.atlas-schiffahrt.de _ info@atlas-schiffahrt.de

De Binnenvaartkrant

13 februari 2018

27

Leuke baan
Mijn werk is leuk en afwisselend.
Ik heb veel contacten bij en met
klanten: met een directie, de accountant, een verzekeraar en soms
een ﬁscalist. De leukste kant van
mijn baan zijn de gesprekken die
ik voer met werknemers, in groepen en gelukkig steeds vaker op individuele basis. We mailen, schrijven en publiceren tot we een ons
wegen, maar pas als we de kans

krijgen een persoonlijk gesprek te
hebben gaat het verhaal echt leven. Dan wordt het pensioen bijna
tastbaar en concreet.
Dergelijke gesprekken bereid ik
grondig voor. Ik verdiep me in
het bedrijf, het werk, de sector, de
pensioenregeling en uiteraard de
persoonlijke gegevens. De informatie moet duidelijk en glashelder zijn, zodat er iets van vertrou-

wen en begrip kan ontstaan.
Meestal lukt deze strategie goed en
kan de werknemer zich inleven in
zijn of haar toekomstige ﬁnanciële
situatie.
De gesprekken gaan ook over de
nieuwe AOW-leeftijd. Wat dat dan
betekent voor het eigen pensioen,
is niet altijd duidelijk. Hoe zit het
met oud pensioen, verhuist dat

PENSIOENPRAAT
Stefan Lans is als pensioenspecialist verbonden aan Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij schrijft deze
rubriek op persoonlijke titel en behandelt in Pensioenpraat onderwerpen en voorvallen uit de praktijk
waarmee ondernemers, werkgevers en werknemers hun voordeel mee kunnen doen. De voorbeelden
behelzen geen adviezen, maar zijn illustratief. Voor informatie in specifieke situaties kan men het
beste een persoonlijk gesprek aangaan met een pensioenadviseur.

Grote sluis Ivoz-Ramet doet het weer
Geheel onverwacht is op donderdag 8 februari de grote sluis bij
Ivoz-Ramet weer in bedrijf gesteld
voor de scheepvaart. Volgens de
laatste berichten zou de kolk pas
in maart weer kunnen functioneren.
De grote sluis (225 bij 25 meter)
werd in 2015 in gebruik genomen.
De bouw kostte ruim 70 miljoen
euro. De kolk heeft eigenlijk
slechts negen maanden gedraaid,

maar zorgde in die periode wel
voor een betere doorstroming
van het scheepvaartverkeer in het
stroomgebied van de Maas.
De sluis raakte in mei 2016 onklaar toen een benedensluisdeur
door onbekende oorzaak ontzet raakte. Het herstel heeft lang
geduurd en het weer in gebruik nemen van de kolk werd keer op keer
uitgesteld. Inmiddels lag hij meer
dan anderhalf jaar stil.

dan ook mee naar 67 jaar? En kan
ik nog wel stoppen met werken op
het moment van mijn keuze?
De gesprekken gaan ook terug
in het verleden: de loopbaan, de
leuke en minder leuke banen.
En heel vaak krijg ik vragen over
waardeoverdracht… die lang niet
altijd gunstig heeft uitgepakt.
En bijna iedereen schrikt van het
nabestaandenpensioen: “Daar kan
men toch niet van leven?” Dat
klopt, maar ook hier is het goed
om naar de persoonlijke situatie te
kijken. Werkt de partner? Is er een
eigen woning of ander vermogen?
Soms, een enkele keer, zijn er bijzondere ontmoetingen. Zoals de
man met twaalf kinderen, die alle
namen op de pensioenpolis wilde
zien. “Dat is geen probleem toch,
meneer?”

Of de jongeman met een geheime
relatie en kind, naast zijn gewone huwelijk. Ook dat lieve kind
had toch zeker recht op wezenpensioen?
En dan de man met bijzondere
interesse in het nabestaandenpensioen. Hij wilde er alles van
weten. Zes weken later kreeg ik
bericht dat hij van een brug was
gesprongen. En ook de vrouw die
vroeger man was geweest, nog wat
jaren later weer spijt had en toch
weer man werd. Soms ook verdriet
om een ziek kind, woede over expartners en zorgen omtrent de
ﬁnanciële toekomst van de werkgever.
Een enkele keer heb ik er zelfs
slapeloze nachten van, beleef ik
de emoties en voel ik me te veel
vertrouwenspersoon. Maar toch,
wat een geweldige baan...

Brug ontzet; oponthoud voor scheepvaart
Op 8 februari was het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal bij Lixhe
bijna de hele dag gestremd. Binnenvaartschepen mochten tot 21.00 uur
de brug niet passeren; het brugdek
was namelijk ontzet. De brug was aan
één kant ongeveer 70 centimeter omhoog gekomen. Halverwege de middag lagen er meer dan dertig schepen
te wachten. Voor het auto- en ﬁetsverkeer is de brug waarschijnlijk maandenlang buiten bedrijf.

In nauwe samenwerking hebben deze bedrijven aan
boord van het ms Explorer
De brug is afgezet voor het autoverkeer. Zware ballast moet het brugdek omlaag houden.
het complete stuurhuis en de entree van de woning
vervangen en ingericht
(foto Noud van der Zee)
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Familie van den Abbeele, van harte gefeliciteerd met mts Alexia
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Eerste Vlaamse Sunrisetanker is
allesbehalve standaard
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

De eerste Sunrisetanker die onder Belgische vlag gaat varen is
de Alexia van Edmond van den
Abbeele. Hoewel de Sunrise-serie
in principe grotendeels standaard
is, is dit motortankschip van 85 bij
9,60 meter eigenlijk nauwelijks te
vergelijken met de zusterschepen.
Voor zowel de voorbereiding, de
bouw als de uitvoering van het
schip had Van den Abbeele vele
maatwerkwensen.
Het resultaat mag er zijn; het
schip is precies geworden wat de
Vlaamse kapitein-eigenaar vooraf
wenste. “In prima samenspraak
hebben wij er met elkaar een mooi
schip van gemaakt”, zegt afbouwbegeleider John Mulder van GS
Yard.

Flexibel
De Alexia is een vreemde eend in
de bijt onder de Sunrisetankers.
Waar dit concept door werfeigenaren Daniel Gausch en Christian Hochbein is ontwikkeld
als een standaard voor turnkey
tankschepen, arriveerde Van den
Abbeele in Waterhuizen met een
pakket eigen wensen en eisen. GS
Yard toonde zich ﬂexibel en realiseerde samen met de opdrachtgever al deze speciﬁcaties.
Zo wilde de opdrachtgever pertinent geen stapelbedden aan
boord. Zowel de kapiteinswoning
als de personeelswoning zijn uitgerust met ruime slaapgelegenheid. “De inrichting van beide
woningen is nagenoeg identiek.
Zo is het keukenblad in beide woningen van marmer. Ik wil zo weinig mogelijk onderscheid maken
tussen de mensen aan boord.”
Hij is bijzonder ingenomen met
de woninginrichting: “De ﬁrma
Wessels uit Haren (Ems) heeft zeer
goed werk geleverd; de woningen
zijn uitermate keurig afgewerkt.”
Aan boord zijn maar liefst elf camera’s te vinden, waarmee de
kapitein of stuurman vanachter
de lessenaar alles in de gaten kan
houden. Alle beelden van die camera’s worden opgeslagen in een
black box. “Bij calamiteiten zijn
die beelden soms zeer waardevol,
onder meer in de afwikkeling met
de verzekering, zo weet ik uit eigen
ervaring.”
De Alexia is uitgerust met volledig
vast leidingwerk, zonder slangen.
Hiervoor is gekozen met het oog

(foto’s Jan Johan ten Have)

op veiligheid. Om diezelfde reden
is ook de machinekamer voorop
helemaal afgewerkt met druppelplaat, zodat mensen er kunnen
werken met minimale obstakels.
“Wij investeren veel in optimale
veiligheid aan boord.”
Ook duurzaamheid was een speerpunt. Dat mes snijdt aan twee
kanten. Zo is het schip qua duurzaamheid zo ingericht dat er naar
huidige verwachtingen voor de
eerstvolgende keuring geen aanpassingen hoeven te worden gedaan. Daarnaast wil de eigenaar
met het schip een Green Award
halen.
Verder is dit de eerste 85-meter
Sunrise met twee spudpalen aan
boord. Hiervoor is gekozen met
het oog op de gebruiksvriendelijkheid van het schip en de mogelijkheden die de spudpalen bieden
om op vele plaatsen af te meren.

dit bouwproject via KBC Antwerpen, via zijn vaste contactpersoon
Francesca Ceulemans. Voor verzekeringen klopte hij aan bij zijn
vaste accountmanager bij Willis Towers Watson, Luc Van den
Eynde. “Vooral de afbouwverzekering wilde ik niet via de werf
regelen”, licht hij toe. “Want die
verzekering is er juist voor problemen bij de afbouw, waarbij de
belangen van werf en opdrachtgever juist lijnrecht tegenover elkaar
kunnen staan. In zo’n geval wil ik
een verzekeringsmakelaar die mijn
belangen behartigt.”
Voor de contracten en andere juridische zaken namen Van den
Abbeele zijn vaste jurist mr. Marc
De Decker van Riverius in Antwerpen in de arm. En tenslotte legde
hij de boekhoudkundige en ﬁscale
aspecten van dit project in de voor
hem bekende handen van Rudi
Cox van Coxsulting.

tig jaar aan boord. Op zo’n groot
schip is er altijd hectiek. Ik wilde
het graag iets rustiger aan gaan
doen en zocht daarom naar een
kleiner schip. Ik zie in deze 1.550
tons type C-tanker veel perspectief.”
De Alexia gaat varen voor bevrachter Antwerp Chartering, een dochter van BFT. Het vaargebied, met
lichte chemie en mineralen, wordt
zeer omvangrijk: België, de Franse
kanalen, heel Nederland en ook
de Noord-Duitse kanalen. “Met
dit schip kan ik bijna op net zo
veel plaatsen komen als met mijn
jacht”, grapt Van den Abbeele. “Zo
is de kruiplijn in ballast slechts
3,85 meter.”
Van den Abbeele verkocht zijn
3.000-tonner St. Rita in april 2017.

Vaste relaties
De kapitein-eigenaar organiseerde
diverse zaken zelf, buiten de werf
om. “Het is mooi dat de werf zo
veel mogelijkheden biedt. Echter,
ik vaar bijna veertig jaar en al sinds
1991 als zelfstandig kapiteineigenaar. Vanaf de eerste dag dat ik
zelfstandig werd, ben ik bijgestaan
en gesteund door een aantal mensen en organisaties. Nu ik voor het
eerst nieuw ging bouwen, wilde ik
deze uitstekende relaties niet passeren”, vertelt Van den Abbeele.
Zo regelde hij de ﬁnanciering van

Perspectief
Van den Abbeele bouwde samen
met zijn vrouw Brands Gladys
het eigen bedrijf van nul af aan
op. Dat begon in 1991 met een
500-tonner, een heel oud scheepje. In de loop der jaren volgden
nog vijf eigen schepen, waarvan
de laatste een 3.000-tonner was.
“Dit schip, de ex-Melvin, kocht ik
toen het vier maanden oud was en
hierop heb ik elf jaar met heel veel
plezier gevaren”, vertelt hij.
“Ik ben nu 53 jaar en al bijna veer-

Hij was al op de hoogte van het
bestaan van de Sunrise-serie, toen
zijn bevriende collega’s, vader en
zoon Richard en Stefan De Wilde,
onder de rook van Groningen hun
Sunrisetanker Gervais lieten bouwen. Van den Abbeele was bij de
tewaterlating en de oplevering en
raakte onder de indruk van dit
type: “Het verbruik is relatief laag
en je neemt op deze lichtgewicht
tanker snel 150 ton meer mee
dan op schepen van vergelijkbare
grootte.”

Achterop een bierviltje
De tewaterlating van de Gervais
vond plaats voorafgaand aan het
jaarlijkse Zomerfeest op GS Yard.
Op dit feest raakte de Vlaamse
kapitein-eigenaar in gesprek met
Gausch en Hochbein. Het informele gesprek resulteerde in een
zeer ruwe schets achterop een
bierviltje. Ondanks de informele
en feestelijke omstandigheden
bleek dit bierviltje een uitstekende
basis voor een vervolggesprek en
een snelle deal.
Het gloednieuwe schip wordt op
10 maart in Antwerpen ten doop
gehouden. Na de plechtigheid, die
wordt voltrokken door de 6-jarige
naamgeefster van het schip, is er
een feest voor ruim 200 genodigden. Van den Abbeele: “We geven
een groot feest. Dat heb ik bij aanschaf van al mijn schepen gedaan
om alle betrokkenen te bedanken.”

Aan mts Alexia leverden onder andere:
installatie type kanalen 3100-4k (schroef

- Hydraulisch aggregaat:

GS Yard

Kadlec & Brödlin GmbH

Lloyds Register EMEA Classiﬁcatie.

Volledige afbouw.

Wir lieferten und installierten wir die elek-

Promarin Propeller- und Marine-

All Pumps Holland B.V.

trische und elektronische Ausrüstung inkl.

technik GmbH 2 main propellers, diameter

- Roeraandrijving: 2 DWK 65 / 35;

Victor pompen pakket.

der Steuerungs- und Automatisationstech-

1400mm, 4 blades, skew design. Also we

- Hydrodynamische visstaartroeren:

C-Nautical

nik sowie das Tankmess- und Alarmierungs-

delivered the van de Giessen OPTIMA®

Ankerlieren en verhaallieren.

system und die dazugehörige Visualisierung

nozzles for this vessel. (‘Package’)

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH

sowie die Navigations- und Kommunikat-

Reintjes Benelux bvba

paratiebedrijf B.V.

Stuurhut, kolom, masten, deuren, ramen,

- 2 Wellen mit HA-DU Wellenabdichtung;

ionseinrichtungen.

2 x REINTJES keerkoppeling, type WAF 164

- Spudpalen;

isolatie en betimmering van woning en

- 3 HA-DU PowerAnker mit Draht / Ketten.

Kampers Pompservice B.V.

/ 5,044:1.

- Autokraan 15 mtr.

stuurhut.

HR Piping B.V.

2 stuks Kampers ladingpomp in kruiplijnuit-

Van der Velden Marine Systems

Verhaar Omega B.V.

WindeX Engineering B.V.

Complete machinekamer installatie.

voering, type 2C182/74XHE.

- Stuurpaneel: SP2700;

- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroef-

RVS Klaproosters.

type HPP2700-180} 1-1-1 /5,5 kW;

diam 1000mm) verticale opstelling,
282 kW bij 1780 omw/min;
- Bediening wegafhankelijk incl.
omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf.

2 stuks HDS 160.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers
• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de

KLANTGERICHT ONTWERP

Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen
en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant
wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur.
Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing,
elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle
eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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Reddingsplan voor Zwarte Zwaantje
als ‘schoolplein’ van de Zwarte
Zwaan, waar de liplaatschool voor
varende kleuters was gevestigd.
De gemeente Rotterdam besloot
vorig jaar dat het speeltuinschip
daar weg moest vanwege de nieuwe inrichting van de Maashaven.
Het speeltuinschip staat nu op de
planning om gesloopt te worden.

Stichting Leefwerf De Biesbosch
probeert het Zwarte Zwaantje
aan te schaffen. Dat hoeft dan
niet gesloopt te worden. Het
Dordtse burgerinitiatief wil
in de wijk Stadsweven een
openbaar drijvend park tussen
vijf historische schepen in de
Zuidelijke Insteekhaven creëren.
Daar kan het voormalige
speeltuinschip een rol vervullen.

Zonde

Velen in de binnenvaart kennen
dat nog nog van de jaren in de
Rotterdamse Maashaven, waar het
naast AMVV-centrum de Zwarte
Zwaan lag. Het vaartuig, in 1933
te water gelaten als stoompont
Gorinchem V, heeft decennia
als speeltuinschip in de Maashaven gelegen. Het diende daar

Het zou zonde zijn dat dit speeltuinschip met haar rijke cultuurhistorie gesloopt zou worden,
vindt Stichting Leefwerf De Biesbosch. “Scheepssloperij Stolk’s
Handelsonderneming B.V. deelt
deze mening en is bereid de sloop
van dit unieke varend erfgoed nog
even uit te stellen, tot er duidelijk
is of de gemeente Dordrecht ver-

der wil met dit burgerinitiatief.”
Op 20 februari beslist de gemeenteraad over de steun die Stichting
Leefwerf De Biesbosch heeft gevraagd voor realisatie van het drijvende park. Het gaat om ﬁnanciële
en juridische garanties.
De stichting wil daarna direct
beginnen om samen met (toekomstige) bewoners van de Stadswerven de inrichting van het
drijvende park vorm te geven.
Mogelijke partners hierbij zijn het
innovatieve Urban Green, Recycled
Park en EcoShape. Die werken aan
projecten om natuur te integreren
in waterbouw.
Zo zou op de Stadswerven een
drijvende, groene oase kunnen
ontstaan tussen de historische
schepen.

Zo kennen de meeste mensen het Zwarte Zwaantje: naast de Zwarte Zwaan in
de Rotterdamse Maashaven. (foto collectie Steunpunt Binnenvaart)

Maritime Industry: nieuwe onderdelen en nieuwe huisstijl
Het vaste aanspreekpunt voor
standhouders
blijft
Babette
Fokkens. Zij lichtte de laatste
stand van zaken toe rondom
Maritime Industry 2018.

Maritime Industry hield onlangs
een kick-off bijeenkomst
voor de exposanten. Daarbij
werden nieuwe onderdelen en
een nieuwe huisstijl voor de
2018-editie gepresenteerd.

Career Event
De naam van de vakbeurs in
Evenementenhal Gorinchem blijft
ongewijzigd, maar de huisstijl
(het beeldmerk en het lettertype)
is compleet vernieuwd.
Verder werden tijdens de kick-off
nieuwe onderdelen voor de editie
van dit jaar toegelicht, zoals het
Experience Center, de Start-up
straat, de Innovatiestraat en de
Hybrid & Electric-route.
Er waren negentig exposanten
aanwezig. De bijeenkomst startte

Het nieuwe logo van de beurs.

met een welkomstwoord namens
organisator Easyfairs Evenementenhal, waarbij Bianca van Grinsven werd geïntroduceerd als nieuwe Head of Events. Van Grinsven
heeft jarenlange beurservaring
en versterkt de organisatie van
Maritime Industry met haar expertise.

Op dit moment hebben zich al
404 exposanten ingeschreven voor
de 2018-editie. Daarmee is de
beursvloer voor 80 procent volgeboekt. De organisatie verwacht dat
Maritime Industry op 29, 30 en 31
mei 2018 volledig uitverkocht zal
zijn met ruim 500 exposanten.
Fokkens maakte bekend dat
in hal 2 dit jaar opnieuw een
Career Event zal zijn op de laatste
beursdag, waarbij het doel is om
studenten en young professionals
enthousiast te maken voor de

maritieme sector. Dit wordt onder
andere gedaan door middel van
speeddatesessies met exposanten.

Experience Center
Nieuw dit jaar is een Experience
Center in hal 2. Hier draait het
om virtual reality en binnenvaartsimulatoren. “We zetten dit in
omdat het perfect is om nieuw talent het maritieme gevoel te laten
ervaren”, zei Fokkens.
Andere nieuwe initiatieven zijn
een Start-up straat en een Innovatiestraat in hal 2. Verder wordt
over de gehele beursvloer een
Hybrid & Electric-route uitgezet
waarbij duurzaamheid centraal
staat.
De
Koninklijke
Nederlandse
Redding Maatschappij was aan-

wezig tijdens de kick-off om hun
deelname toe te lichten en donateurs te werven. Eerder werd al
bekendgemaakt dat de KNRM en
Maritime Industry dit jaar gaan
samenwerken. Maritime Industry
erkent het maatschappelijk belang
van de KNRM en wil de organisatie
steunen in haar vrijwilligerswerk.

29, 30 en 31 mei
Maritime Industry vindt plaats op
29, 30 en 31 mei in Evenementenhal Gorinchem. De vakbeurs telt
jaarlijks meer dan 500 exposanten
en ruim 13.000 bezoekers uit de
binnenvaart.
Meer informatie over Maritime
Industry 2018 is te vinden op
www.maritime-industry.nl.

Milieupark bij sluis Kwaadmechelen
en bruingoed, glas, groenafval en
autobanden.
Het milieupark voor de scheepvaart neemt ook gevaarlijke stoffen in, zoals afvalvaten, afvalolie,
lege olievaten, olievodden en absorbentia, (olie)ﬁlters, loodaccu’s,
batterijen, TL-lampen, verfpotten
en spuitbussen.
Buiten de openingsuren kunnen
schippers uitsluitend niet-gevaarlijk afval deponeren. Daarvoor
dient men zich wel eerst te identiﬁceren via de aanwezige videofoon.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Op 1 februari is een speciaal
milieupark voor de scheepvaart
geopend aan het Albertkanaal
bij de sluis van Kwaadmechelen.
Op het terrein van de Vlaamse
Waterweg kunnen schippers hun
huishoudelijk en bedrijfsafval
afgeven.
Het afvalafgiftepunt is alle werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00
uur. Een parkwachter is tijdens de
openingsuren aanwezig om het afval te registreren en te wegen.
De schipper kan bij het milieupark terecht met gewoon huishou-

(foto Noud van der Zee)

delijk afval zoals restafval, glas,
PMD, papier en karton. Ook kan

hij afvalstoffen afgeven die hergebruikt kunnen worden en niet

gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld grof
vuil, ijzerschroot, houtafval, wit-
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Marine Power Drechtsteden B.V.

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw
generatorsets
• hermotorisering
• one stop shop

Marine Power Drechtsteden B.V.
Kerkeplaat 8b
3313 LC Dordrecht

Marine Power Drechtsteden B.V.

ofﬁcial

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us

