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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
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Nog CCR-2 motoren
beschikbaar 102-350 pk
Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 68
E info@breko.com
www.breko.com

THEMA
ABATO Motoren

DRECHTSTEDEN

www.scheepsmotorcalculeren.nl
www.aggregaatcalculeren.nl
www.abato.nl . T: 088-2228600

ZIE DE KRANT OP Z'N KOP

Binnenvaart vervoerde meer lading dan ooit
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De 98,4 miljoen ton die de binnenvaart in
het tweede kwartaal van 2019 vervoerde,
betekent een nieuw record. Vermoedelijk,
want de CBS-cijfers per kwartaal gaan niet

verder terug dan 2010; daardoor is niet te
zeggen of het een all time high is. Aldus
ABNAMRO in het rapport ‘De Stand van
Transport augustus 2019’.
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Groots opgezet
congres voor
binnenvaart

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie
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Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT

Holland Diesel Maassluis

(078) 682 12 14

T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Dolderman
keerkoppeling
service

Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com

24 UURS
STORINGSDIENST

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

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

|

+31 (0)184 67 62 62
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

KAPITEINS
GEWENSTE KWALIFICATIES
• Groot Vaarbewijs en Rijnpatent tot
minimaal Mannheim.
• Radarpatent
• Marifooncertificaat
• In het bezit van ADN-Basis, bereidheid
tot behalen van ADN-Gas certificaat.
• Ervaring in de tankvaart
WAT BIEDEN WIJ?
• Marktconform salaris
• Goede werksfeer in gemotiveerd team
• 14/14 systeem
• Luxemburgse arbeidsvoorwaarden
INTERESSE? Neem contact op met:
Stephan Uittenbogaard
Stephan@unionshipping.nl +31 (6) 27 207 564

Arie Uittenbogaard
Arie@unionshipping.nl + 31 (6) 21 228 750

Voor het mts Tricolore zijn wij op zoek naar een

1e kapitein

2e kapitein

Wij gaan graag met jou in
gesprek als je in het bezit
bent van:

Wij gaan graag met jou in
gesprek als je in het bezit
bent van:

• Rijnpatent tot minimaal
Mannheim
• ADN-C
• Radarpatent
• Vaargebied Rijn en ARA
• Rijbewijs
• Vrijetijdsregeling 14/14

• Rijnpatent
• Radarpatent
• Vaargebied Rijn en ARA
• Rijbewijs
• Vrijetijdsregeling 14/14

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rene Driessen
+31610003141 of info@driemaas.nl

Fluvia

for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN

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

Wij
Wirzijn
suchen:
Wij zoeken:
Fluvia
AG is een
die ca.
13 binnenvaarttankers
varen en is/ Basel
Rheinpatent
bis rederij
Mannheim
/ Basel
Rijn patentheeft
tot Mannheim
daarmee
een
belangrijke
speler
op
de
binnenwateren
van
Europa.
Wij opereren
Radarpatent
Radarpatent
van
Rotterdam
tot
Bazel
en
in
het
gehele
ARA
gebied
met
kantoren
in Rotterdam
ADN-Zertifikat
ADN-Certificaat
en Bazel. De standplaats voor de functie Fleet Coördinator (FC) is Rotterdam.
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Taal: Nederlands en Duits

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

Wir bieten:
Wij
zoeken
Hohes
Sicherheitsverständnis
Een
gedreven
Fleet Coördinator
met
Attraktive
Schweizer
Arbeitskonditionen
minimaal
eenWeiterbildung
afgerond MBO-4 diploma
Permanente
en bij voorkeur een logistieke achtergrond.
Aufstiegschancen
In deze functie ben je de schakel tussen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
onze klanten en schepen en verzorg
Gutes Betriebsklima
je de communicatie met onze klanten
betreffende de dagelijkse reisplanning,
werfplanningen en het coördineren van
wijzigingen en mogelijke operationele
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
problemen.
– einfach
bewerben
über
unsere
Je
bent daarnaast
ook
verantwoordeWebseite!
lijk
voor de servicebeleving van onze
klanten en heb je naast een coördineBewerbungen
an:controlerende rol met
rende
rol ook een
Jesko Wehrt
betrekking
tot de reisopdrachten van
Human
Resources Manager
de
klanten.
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu

Wij bieden:
Wij
bieden hoog in het vaandel
Veiligheid
•Aantrekkelijke
Goede primaire
en secundaire
Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden
• Een veelzijdige, uitdagende en
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
verantwoordelijke baan
Goede promotie kansen
• Diverse opleidingsmogelijkheden
Comfortabele 1:1 verhouding van
• Uitzicht op een vaste aanstelling
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur
Solliciteren
Is je interesse gewekt en ben jij de
Sollicitaties
eenvoudig
onze
Fleet
Coördinator
die wijvia
zoeken?
website!
Bekijk
dan de volledige vacature op
en solliciteer eenvoudig via onze
website.

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

tanker
shipping
brokers
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers
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Binnenvaart vervoerde meer lading dan ooit
In het tweede kwartaal van
2019 heeft de Nederlandse
binnenvaart 98,4 miljoen ton
vervoerd. Dat was 3 procent
meer dan in dezelfde periode in
2018. “Dat is vermoedelijk een
nieuw record, of in elk geval het
hoogste niveau in jaren”, schrijft
ABN AMRO in het op 9 augustus
verschenen rapport ‘De Stand
van Transport augustus 2019’.
De CBS-cijfers per kwartaal gaan
niet verder terug dan 2010; daardoor is niet met zekerheid te

zeggen of het een all time high is.
Maar:
“Het gaat goed in de binnenvaart”,
constateert ABN AMRO. “Geholpen door goede prijzen, als gevolg
van lange periodes met laag water,
is de omzet sinds 2017 flink gestegen.”
De lage waterstanden op de Rijn
in 2018 waren, zoals bekend van
grote invloed: dalende ladingvolumes en toenemende omzetten.
ABN AMRO schrijft: “Door het
lage waterpeil konden binnenvaartschepen veel minder lading

meenemen. Dat leidde tot een
groot gebrek aan capaciteit. In het
derde en vierde kwartaal stegen de
prijzen daardoor spectaculair.”

Op peil
In het eerste kwartaal van 2019
zijn de tarieven weer wat gedaald,
maar nog altijd bleven de tarieven
hoog, zeker in de tankvaart. “Het
vervoerde ladinggewicht is na een
flinke dip in de tweede helft van
2018 inmiddels weer op peil.”
Ondernemers in de binnenvaart
waren afgelopen mei per saldo

wel pessimistisch over de omzet
en prijzen in de komende drie
maanden, schrijft ABN AMRO.
“Dit pessimisme kan mogelijk
worden verklaard door de krimp
van de industriële productie in
het tweede kwartaal en de afvlakkende economische groei. Daarnaast hebben ondernemers de
aanhoudend lage waterstanden in
de tweede helft van vorig jaar nog
in het achterhoofd. Die zorgden
voor hogere tarieven, maar kunnen in het ergste geval ook leiden
tot lagere omzet.”

De Aquatio van Pro-Log vaart op de Bergsche Maas bij Dussen met een lading containers. (foto Shutterstock.com)

IVR vindt nieuwe secretaris
Frouwke Klootkijk-de Vries
begint op 1 september als
nieuwe algemeen secretaris
van de IVR. Ze volgt Resi
Hacksteiner op, die bijna 34
jaar voor de 'Internationale
Vereniging voor de behartiging
van de gemeenschappelijke
belangen van de binnenvaart en
de verzekering' heeft gewerkt.
De IVR houdt ook het register

bij van binnenschepen die in
Europa actief zijn.
Het eerste publieke optreden
van Frouwke Klootkijk-de Vries
in haar nieuwe functie is tijdens
het 9e IVR-Colloquium, dat op 5
september in Belgrado plaatsvindt.
Ze heeft Bedrijfseconomie (specialisatie marketing) en Nederlands

Recht (specialisatie ondernemingsrecht) gestudeerd en daarna
acht jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gewerkt; onder
andere als onderwijscoördinator
van de Engelstalige master Maritime & Transport Law.
“Mijn positie aan de Erasmus
School of Law gaf mij het voorrecht om inzicht te krijgen in de
transportsector en om een groot

netwerk binnen deze sector op
te bouwen. Ik kijk ernaar uit om
mijn passie voor transportrecht –
in het bijzonder op het gebied van
de binnenvaart – voort te zetten
binnen de IVR.”
Frouwke Klootkijk-de Vries woont
in Rotterdam, is getrouwd en heeft
twee kinderen.

Binnenvaart laat economische effecten laagwater
onderzoeken
Erasmus UPT gaat onderzoek
doen naar de economische
impact van laagwater. CBRB en
Koninklijke BLN-Schuttevaer
hebben daartoe opdracht
gegeven. Zo willen ze inzicht
krijgen in de invloed die
lage waterstanden hebben
op de bedrijfsvoering van
binnenvaartbedrijven en de
branche als geheel.
Met de resultaten van het onderzoek hopen CBRB en BLN-Schuttevaer de noodzaak van vervoer
over water en de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart
aan te tonen. Dat zullen ze dan
onder de aandacht brengen bij
overheden en instanties, zowel
op nationaal als internationaal
niveau.
Aanleiding is de langdurige droogte in 2018. Het lage water op met
name de Rijn en de Waal had grote gevolgen voor de binnenvaart.
“Enerzijds wist een deel van de
binnenvaart daar handig gebruik
van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laag
watertoeslag”, schrijft het CBRB
in zijn nieuwsbrief van 8 augustus. “De gehele vloot kon worden

ingezet om het vervoer via water
te bedienen. Echter niet alle binnenvaartondernemers zagen hun
vrachten stijgen; scheepvaart die
verhuurd was kon dit momentum
niet benutten.”

Lading verliezen
Op verzoek van het CBRB en
Koninklijke BLN-Schuttevaer kij-

ken de onderzoekers van Erasmus
UPT (Erasmus Centre for Urban
Port and Transport Economics)
zowel naar de directe als de indirecte economische effecten van
het lage water. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat is de omvang van economische effecten
zowel voor de sector binnenvaart
als voor de verladende bedrijvig-

heid, inclusief van deze bedrijven
afhankelijke bedrijvigheid?”
Het onderzoek gaat dus verder dan
de binnenvaart alleen en krijgt ook
een internationale economische
invalshoek. Zo komen eveneens
de vervangingseffecten aan bod,
waardoor lading verloren gaat aan
weg en spoor. Het rapport is naar
verwachting eind dit jaar klaar.

Nachtrust
We worden weer aan alle kanten
bedreigd. Door de handelsoorlog
tussen Amerika en China en de ‘no
deal-Brexit’ stevenen we af op een
nieuwe recessie, voorspellen mensen
die het weten kunnen. Alleen kun je
je afvragen waar die mensen waren
toen de vorige recessie zich aandiende.
Voorspellen is zo moeilijk dat het
bijna geruststellend is als er weer
wordt gesproken over een toekomstige recessie. Dan weet je zo goed
als zeker dat het niet gaat gebeuren.
Misschien is dat wel een mechanisme. Als tussen onze oren het risico
dat het allemaal misloopt te groot
wordt, dan gebeurt het niet. Zou fijn
zijn, ware het niet dat je dan geen
oog meer dichtdoet.
Nog een stapje verder is dat als je
werkelijk gelooft in een dergelijk
mechanisme, je zodanig gerust wordt
gesteld, dat het niet meer werkt en
er alsnog een recessie uitbreekt. Wel
lekker slapen dan. Moeilijke keuze
tussen nachtrust en welvaart.
Voordat ik iemand veroordeel tot plafondstaren in de nachtelijke uurtjes,
zal ik verklappen dat je die keuze
helemaal niet hebt. De wereldeconomie – daar hebben we het hier over
– wordt draaiende gehouden door
miljarden radertjes. Van de boer op
de ontboste, Zuid-Amerikaanse vlakte tot het gezin in het volgebouwde Sjanghai en van de visser op de
Noordzee tot de McDonalds in Mos
kou, allemaal maken ze deel uit van
en hebben ze invloed op de wereldeconomie. En er is helemaal niemand
bij machte die economie te sturen of
naar zijn hand te zetten. Zelfs een
olifant als Donald Trump kan dat niet
zomaar stilzetten. Al hebben zijn daden
wel (bedoelde) negatieve en soms
(onbedoelde) positieve gevolgen,
maar het schokabsorberende vermogen van de wereldeconomie is gelukkig vrij groot. En vlak de Chinezen
niet uit, die ‘ongemerkt’ in talrijke
landen hun invloed uitbreiden. En
dan laten we de echte bedreigingen
(klimaatverandering, plastic in de
oceanen, afbraak biodiversiteit) gemakshalve even buiten beschouwing.
Wat wel leuk is, is dat de smeerolie van die economie natuurlijk
het over de aardbol heen en weer
schietende vervoer is van al die spulletjes die aan de rijke kant een gevolg
zijn van de welvaart en aan de arme
kant juist welvaart brengen. Een
balans die vandaag of morgen de andere kant op slaat. Voor je het weet
zitten we hier ijverig dingetjes te
maken voor de superrijke Aziaten en
Afrikanen. (zou het echt?)
Als relatief kleine bedrijfstak kun
je eigenlijk niet meer doen dan toeschouwen hoe alles zich ontwikkelt
en zo goed mogelijk voorbereid zijn
op tegenvallers in de toekomst. Ze
zullen zeker komen maar dat is nooit
anders geweest en ik zou er niet wakker van liggen.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag

De waterstand daalde vorig jaar tot recordniveau. (archieffoto Tim Klehr)
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Toe aan een
nieuwe koers?
Omdat Waterbus groeit zijn wij voortdurend
op zoek naar nieuwe medewerkers die ons team
komen versterken. Binnen Waterbus heerst een warme
en gemoedelijke cultuur. Collega’s kennen elkaar nog
bij de naam en ondernemen privé ook leuke activiteiten
met elkaar. Waterbus zoekt mensen die samenwerking,
gastvrijheid, openheid en vriendelijkheid belangrijk
vinden. We zijn niet voor niets de
nummer 1 openbaarvervoerder
van Nederland volgens de
Wat vragen wij?
OV klantenbarometer.
Je beschikt over een groot vaarbewijs,
radarpatent, marifoon certificaat
(harde eis) en bent onder alle
omstandigheden een waardig
vertegenwoordiger van Waterbus.
(Fulltime & Oproep)
Je bent communicatief vaardig,
een team-player en hebt gastvrijheid
Aan boord van Waterbus ben je
hoog in het vaandel staan.
eindverantwoordelijk voor de veiligheid
van het schip en daarmee dus ook voor
je collega’s en de passagiers.

Kapitein m/v

Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe
Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352
E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN

Wij bieden je:

Ben jij de Kapitein die het verschil maakt
en onze reiziger ‘‘Altijd welkom aan
boord” heet? Stuur dan jouw motivatie
en cv. naar pieter.bijl@waterbus.nl
t.a.v. dhr. Pieter Bijl.

* Indien je niet over de gevraagde papieren beschikt
heeft het geen zin om te reageren. Wettelijk zijn
we verplicht kapiteins aan boord te hebben die
minstens over de genoemde papieren beschikken.

• Een prima salaris volgens de
eigen CAO van Waterbus B.V.
• Uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden
(pensioen, vakantiedagen,
studiemogelijkheden).
• Training on the job en (externe)
opleidingsmogelijkheden.
• Jaarlijkse BHV training.
• Een zelfstandige baan in een
team van professionals.

waterbus.nl

wij hebben plaats voor

STUURMAN
op de DB Nadia

week/week • NL condities • Havenwerk Terneuzen/Gent • Leuke werksfeer
Nederlands sprekend • Stuurman binnenvaart

Nadia Duwvaart
T. +31.653 29 30 45
nadiaduwvaart@outlook.com

De Milieuboot uit Vlaanderen zoekt:

SCHIPPERSECHTPAAR

voor aangenaam seizoenswerk tot eind oktober

Onder leiding van lesgevers maken groepen jongeren of volwassenen 2 maal per dag een
educatieve boottocht van 3u. Zij leren daarbij meer over water, waterlopen en milieuzorg.
U bent een uitstekende schipper en beschikt over de nodige ervaring om het goed uitgeruste
schip (verbouwde spits), waarop u samen met uw partner een seizoen lang verblijft, veilig te
besturen en te onderhouden.
U vindt het geen probleem om soms ook in het weekend te werken.
Regelmatig zijn er vrije dagen en vakantieperiodes.
Het werk is aangenaam en minder zwaar dan een hedendaagse doorsnee schippers job,
waardoor ook oudere werknemers in aanmerking komen.
We bieden een goede verdienste en een voorlopig dienstverband tot oktober 2019, maar een
langdurige samenwerking is het perspectief.

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Kandidaturen: zo snel mogelijk via baita@milieuboot.be, telefonisch via Guido Moens op 00 32 (0)475 25 24 65
Info op www.milieuboot.be

Fahrgebiet: ARA und Rhein

Maiden B.V. heeft voor u de volgende vacatures beschikbaar

KAPITEIN / STUURMAN /
MATROOS
Voor meer informatie of solliciteren; neem contact op via onderstaande gegevens.

Maiden B.V. | T 06-24 55 25 81 | E info@maidenbv.nl

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Anforderungsprofil für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertifikat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpflegung an Bord und der Reisekosten
• fachspezifische Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn A. Fontijne
dispo@intertrans.ch und/oder +41 61 487 90 70
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Van Nieuwenhuizen wil omgekeerde
modal shift stoppen
“Het Rijk wil al jaren dat er
meer goederen over het water
worden vervoerd. Ook ik zal
mij blijven inzetten voor een
modal shift van weg naar
water.” Dat schrijft minister
Cora van Nieuwenhuizen in
een brief aan ASV-voorzitter
Gerberdien le Sage. Ze geeft aan
dat in de dit jaar verschenen
Goederenvervoeragenda daar
ook maatregelen voor zijn
opgenomen.
De minister antwoordt op een
brandbrief die de ASV haar, samen
met evofenedex en de PTC, in mei
had gestuurd om te waarschuwen
voor de ‘omgekeerde modal shift‘
die aan de gang is: door het ver-

Aandeel verloren

Van Nieuwenhuizen somt nog
andere oorzaken voor het verdwijnen van schepen tot 1.500 ton op:
“Ook vergrijzing, schaalvergroting,
opwaardering van vaarwegen en
veranderende wensen in de markt
spelen hierin een rol.” In opdracht
van de minister is het Kennisinstituut voor Mobiliteit onlangs gestart met een onderzoek of de modal shift zich specifiek voordoet in
de categorie kleine schepen.

Cijfers bevestigen dat: van 2005
tot 2012 nam het aandeel wegvervoer nog af met 4,9 procent en dat
van de binnenvaart toe met 4,7
procent. Tussen 2012 en 2017 won
het aandeel wegvervoer 2,5 procent en verloor de binnenvaart 2,4
procentpunten. Ook in 2018 ging

Volgens de ASV is de omgekeerde
modal shift vooral te wijten aan
de sloop van kleine schepen doordat die niet kunnen voldoen aan
te strenge technische eisen van
de Europese Unie en de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart.

Hardheidsclausule

Gesjoemel
met reddingsvesten

Dok in de steigers

Binnenvaartoverslag in
Hamburg trekt aan
Het binnenvaartvervoer van en naar de haven van Hamburg zit in de
lift. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de binnenvaartoverslag in
Hamburg 2,57 miljoen ton, een stijging van 12%. De containeroverslag
groeide met 20% naar 34.640 TEU. Het lage water op de Elbe zet momenteel de rem op het binnenvaartvervoer van en naar Hamburg. Sinds mei
is de rivier nauwelijks bevaarbaar voor binnenschepen en het is lastig te
voorspellen hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen.
Vorig jaar zijn in Hamburg 9,9 miljoen ton goederen van en op binnenschepen overgeslagen. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van
stijgende overslagvolumes in de Noord-Duitse zeehaven. Dit biedt ook
groeikansen voor de binnenvaart, maar om deze te verzilveren, moeten
zowel de fysieke als digitale infrastructuur voor de binnenvaart worden
versterkt.

(foto HHM/Dietmar Hasenpusch)

Het 135 x 11,45 meter grote droge
ladingschip van Scheepvaart
bedrijf Vranken is sinds 2013 in de
vaart. Het is voorzien van hybride
voortstuwing.

Destijds schreef het ROSR een
CCR II-motor voor. De Rijnvaartcommissie verleende het schip
tijdelijk toestemming; voor de
duur van vijf jaar. De CCR stelde
wel als eis dat het voortstuwingssysteem werd uitgerust met een
uitlaatgasnabehandelingssysteem
in de vorm van SCR-katalysatoren.
De emissies moesten bovendien
jaarlijks worden gemeten (door
een door de Raad voor Accreditatie
erkend meetbedrijf).
“Hierbij moesten de emissies minstens de grenswaarden van de CCR
II-norm halen. De overgelegde
metingen hebben nu aangetoond

Zoals ze in een eerder gesprek met
ASV-bestuurders toezegde laat Van
Nieuwenhuizen zelf een position
paper opstellen om de zorgen over
kleine schepen, ladingverlies en
technische eisen over te brengen

Reddingsvesten van het merk
Kadematic mogen alleen worden
onderhouden en gecontroleerd
door gecertificeerde partners
van de fabrikant. Hierop wijst
Kadematic naar aanleiding van
gesjoemel met onderhoud aan
de vesten.
In Noord-Duitsland stelde de waterpolitie onlangs op twee binnenschepen vast dat de onderhoudslabels van de reddingsvesten vervalst
waren. Dit bleek onder meer uit
het serienummer. De politie is een
onderzoek gestart en heeft contact opgenomen met de bevoegde
overheidsdiensten in de thuislanden van de schepen. Als producent
van de reddingsvesten werkt Kadematic mee aan het onderzoek.
“Alleen door ons gecertificeerde
bedrijven hebben de noodzakelijke opleiding, geschikt materieel en
de juiste reserveonderdelen.”
Bij vragen kan men contact opnemen via 0049-(0)4103-12 11 880
of info@kadematic.de.

Goblin mag definitief met
CCR I-motor varen
Het Nederlandse motorschip
Goblin heeft van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart
een permanente vergunning
gekregen om te varen met een
CCR I-motor, terwijl het ROSR
eigenlijk een CCR II-motor
voorschrijft. Een voorwaarde
is wel dat het uitlaatgas
nabehandelingssysteem
permanent is ingeschakeld.

aan haar buitenlandse collega’s.
De minister kondigt aan op korte
termijn een bijeenkomst te organiseren om samen met de binnenvaartorganisaties een concrete
casus voor de aanvraag van een
hardheidsclausule uit te werken
voor een schip dat (na afloop van
overgangsbepalingen) niet of alleen tegen onevenredig hoge kosten aan de technische regelgeving
kan voldoen. Dat moet uitwijzen
welke aanpassingen nodig zijn
om tot een voor scheepseigenaren werkbare procedure te komen.
Verder komt er op voorhand een
analyse van de gevolgen van de
technische eisen met een overgangstermijn in 2035.

die ontwikkeling verder, maar die
cijfers zijn nog niet gepubliceerd.
In de Goederenvervoeragenda
presenteert Van Nieuwenhuizen
een programma met “praktische
oplossingen, bijvoorbeeld het
wegnemen van knelpunten op het
terrein van wet- en regelgeving,
infrastructurele voorzieningen en
advisering van ondernemers over
de keuze van de transportmodaliteit of een mix van modaliteiten”.

dwijnen van kleine schepen gaat
lading van het water naar de weg.
Van Nieuwenhuizen erkent: “Ondanks de inspanningen van het
Rijk met betrekking tot het ondersteunen van diverse projecten
op kleine vaarwegen, gaat het de
laatste jaren helaas minder met de
ontwikkeling van de modal shift
voor de binnenvaart.”

dat met de voortstuwingsinstallatie de CCR II norm ruimschoots
wordt gehaald”, maakte de CCR 5
augustus bekend. “Overeenkomstig artikel 2.20 van het Reglement
Onderzoek Schepen op de Rijn
(ROSR) is nu een nieuwe aanbeveling afgegeven (Aanbeveling nr.
6/2019). Onder de voorwaarde
dat het nabehandelingssysteem
permanent ingeschakeld is en dat
voldaan wordt aan bepaalde veiligheidseisen, mag het schip nu
verder varen en hoeft niet meer
jaarlijks te worden gemeten.”

(foto E.J. Bruinekool Fotografie)
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Koninklijke Niestern Sander,
de meest noordelijke
scheepsbouwer in Nederland,
heeft in Delfzijl een van de eigen
dokken in de steigers staan. Het
dok wordt voor de komende
vijftien jaar weer tiptop in orde
gemaakt.
In augustus wordt de grote klus
die in december vorig jaar startte,
afgerond en wordt het 170 meter
lange en 27 meter brede dok feestelijk weer in gebruik genomen. In
het afgelopen half jaar is er plaatwerk gedaan, zijn er leidingen vervangen en is een modernisering
uitgevoerd.

Als nieuw
Het dok is in 1993 aangeschaft in
Warnemünde. Het was gebouwd
in 1960 en heeft altijd op zout
water gelegen. Dan moet er iets
aan gebeuren: moderniseren en
vooral het vervangen van staal,
dat aan corrosie onderhevig is geweest, maakt het dok future proof.
Daarnaast zijn de leidingsystemen
aangepast.
“Het kan er nu weer jaren tegen.
Productiemiddelen zoals deze
moeten goed onderhouden worden
voor efficiënt, plezierig werken en
bovenal voor de veiligheid”, vertelt directeur Jan Doorduin.
Koninklijke Niestern Sander is een
veelzijdige en innovatieve scheeps-

werf die door de ligging in Delfzijl
directe verbinding heeft met de
Noordzee. Zij ontwerpen, bouwen
en repareren schepen voor de
koopvaardij, binnenvaart en offshore. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in complexe, klantgerichte
scheepsconversies.
Ook voor
het toenemende aantal windparken op zee is de werf in NoordNederland een onmisbare spil. En
voor de veerboten die op het Duitse en Nederlandse Wad varen, is
het handig dat de dokken in Delfzijl om de hoek liggen.

Innovatieve ombouw
In juli tekenden AG Ems en
scheepswerf Koninklijke Niestern
Sander een overeenkomst voor
een innovatieve ombouw van het
passagiersschip Münsterland. De
werf gaat het schip voorzien van
LNG-voortstuwing. Een compleet
nieuw achterschip zal het bestaande achterschip van de Münsterland vervangen.
De werf heeft door haar expertise en faciliteiten een unieke
ombouwmethode voor ogen die
de mogelijkheid biedt om de stilligtijd van een bestaand schip – en
daarmee de inkomstenderving –
tot een minimum te reduceren.
De Münsterland wordt in de eerste
helft van 2021 in zijn nieuwe vorm
door AG Ems weer in de vaart genomen.
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HOUSEBOAT & BARGES

Serieuze student zoekt
kamer in R'dam.

FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.

Max budget € 450. Simpel, klein, schoon.
Kan zelf bed en bureau meenemen.
Wil ook op woning passen als dit gewenst is.
Jan-Tijmen.

Bel, mail of app me!
06-13663883 - jantijmen@gmail.com

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com

Gezocht
kapitein voor
tankschip

W.L.A. de Bot & Dtr.

• Bunkerervaring
• 3 weken op / 3 weken af
• Vaargebied ARA &
Zeebrugge
• Vaarbewijs, ADN, RADAR
patent, Rijn patent (extra
plus)

KICKER / ZOEKERTJE
Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of een mededeling. Kicker / Zoekertje plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst direct op via onze website

GEZOCHT KAPITEIN Op MTS: RELATIONSHIP
14 dagen op 14 af. LUX. Cond.
TEL: 06-539 24 619

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar van De
Binnenvaartkrant mee.
Ook nu er geen sluispersoneel meer is, ligt de
krant daar voor u klaar !

BEMANNING NODIG?
Gerwil Crewing Letland SIA biedt u per direct
aan : (licht)matroos/ goede condities.
Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527-690032

Beëdigd Scheepsmakelaar & Taxateur

Tel.010-4667106

info@debotshipbrokers.nl

MS HOOP OP ZEGEN bj 1963
1428 t / 79,80 x 8,98 x 2,82 m.
1 ruim ca. 1800 m3 – VAW luiken
vlak en stl.vloer + ballastjet van 2010
811 PK Cummins 1989 / boegschroef
DAF 147 kW – won. 3 sl.kamers / SI 07/2021

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform
wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.
Barko UG Duisburg.
Tel. +49-3222-1096-896 of: + 31-1025-799-22
email : sales@barkocrewing.eu
www.barkocrewing.eu

Ex garnalenkotter,
17 x 4.2 m, CVO vrij, woon- vaar- en zeilklaar.
www.kotterwl3.nl

VRAAGPRIJS EUR 435.000,-- ex BTW
INRUIL MS max l 55 m. BESPREEKBAAR

Voor meer info, neem
contact op met Nereïde SA:
nereide@inos.lu

WERKVAARTUIG BERGHEM 1
Bj. 1920 – vanaf 2005 div verbouwingen
Laadvermogen 14,032 t
afm. 22,05 x 4,61 m diepg. 0,99 m
Hijskraan/hijsvermogen ca. 2,5 ton bj. 1963
Spudpaal - motor: 158 PK DAF - Cert. 2026

www.debotshipbrokers.nl

Dubbelwandig tankschip gezocht

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN
Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip
uit ! www.botermantechniek.nl
T: 06 54 28 7373

Upstream Crew B.V.
Uw betrouwbare bemiddeling voor Poolse
bemanning.
e: info@upstreamcrew.com t: 085-877 2324

Verfügbare Lotsen/Kapitäne für die Rhine,
Main, MDK und Donau!!!
Für weitere info :
– tel. 0040724363747
– email : office@navigofirst.com
We are the Best in Crewing!

Kapitein of Koppel gevraagd op
motorvrachtschip voor de vaart B-NL
Eventueel overname van het schip is
bespreekbaar, met vast werk.
Info : tel.: +32 475 499448 - +31 611 370447

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 103 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

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

Vrouw zoekt werk op zaterdag om vaartijd op
te bouwen.
Tel. 06-47 58 43 60

Gezocht: Schippers(echt)paar
Voor mvs Vreeland. 85x9,50m Nette woning
Vaargebied: NL,B, BenedenRijn
Ma t/m vrijdag, dagvaart
Goede verdiensten. Huurkoop bespreekbaar
Nadere info: Vonk bv
Tel 026-4432402

mogelijkheid tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 8000mt 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

Gevraagd: Volmatroos
Weekend vrij. Geen woning voorop
Zzp of vast
Tel: 06-21518783

Gezocht per 06-01-2020 Stuurman met patent
of 2e kapitein 14/14, loon n.o.t.k.
Zondags wordt niet gevaren.
06-54957645

WILT U DAT UW
ADVERTENTIE
ECHT
WERKT?

Wij vertellen u
graag meer over
de mogelijkheden
van adverteren in de

Hét vakblad met het grootste bereik
+31(0)10-414 00 60 sales@binnenvaartkrant.nl

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.

Verzekeringen/Insurances

Bij individuele of collectieve verzekeringen voor zeevarenden en aanverwante
beroepen wilt u aan boord stappen bij de beste partij. Een partij die specialistische
expertise combineert met een persoonlijke benadering. Een partij als MultiSure.

beroepsbeoefenaars. Met de fijnmazige collectieve en
individuele zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
van MultiSure vaart u een veilige koers. Vraag gerust een
vrijblijvende offerte aan en ga ook overstag!

Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL
www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27

2163850 ADVERTENTIE 132x92 mm en 266x44 mm.indd 2

16-01-17 15:19
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Eerste Nationaal Binnenvaart Congres is op 3 oktober in Diergaarde Blijdorp

“Varende ondernemer op weg helpen
bij ingrijpende keuzes”
EICB, BTB en BVB organiseren
samen het eerste Nationaal
Binnenvaart Congres. Dat
vindt plaats op 3 oktober in
Diergaarde Blijdorp. Minister
Cora van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat
zal het congres openen. Het
ministerie financiert het congres,
samen met sponsors (waaronder
Havenbedrijf Rotterdam), zodat
deelname gratis is. Er worden
300 tot 400 mensen verwacht.
“We hebben met Blijdorp voor
een verrassende en inspirerende
locatie gekozen, die goed bereikbaar is”, zegt Erwin van der Linden (EICB). Hij vormt samen met
Petra Figee (BVB) en Henk van
Laar (BTB) het organisatiecomité.
Het Nationaal Binnenvaart Congres is vooral bedoeld voor binnenvaartondernemers, maar ook
aan de binnenvaart gerelateerde
bedrijven, toeleveranciers, verladers, logistiek dienstverleners, bevrachters, en vertegenwoordigers
van terminals en havens zijn welkom. “Je staat als ondernemer en
als sector niet alleen”, legt Figee
uit. “Je hebt te maken met de hele
logistieke keten.”

‘The Big Five’
Over het waarom van het congres
zegt Van Laar: “Er gebeurt zo veel
in de wereld en er verandert zo
veel in de omgeving van de binnenvaartondernemer… Denk alleen al aan energietransitie, digi
talisering en autonoom varen. Hij
staat voor een heleboel keuzes,
die bepalend gaan zijn voor zijn
bedrijf. We willen hem informatie
aanreiken die helpt bij het nemen
van beslissingen.”
Vijf terreinen komen op het congres aan bod. Die thema’s zijn
The Big Five genoemd, naar de vijf
grote diersoorten die je op safari
in Afrika en in Blijdorp kunt zien:
logistiek, energietransitie, arbeids-

COLOFON
De BINNENVAARTKRANT is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met een
oplage van 23.000 kranten, verspreid in
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk
en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze
binnen bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

VERSPREIDPUNTEN
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
vinden op www.binnenvaartkrant.nl

ADRES
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
T +31(0)10 414 00 60
F +31(0)84 88 44 671
klantenservice@binnenvaartkrant.nl

ONLINE
www.binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
www.binnenvaartcijfers.nl (samen met BVB)

Erwin van der Linden, Petra Figee en Henk van Laar: Het is tijd om de prestaties van de binnenvaart te bekronen met een
nationaal congres.

markt, digitalisering en infrastructuur. EICB, BVB en BTB hebben
daar zelf veel kennis over in huis,
maar voor de presentaties worden ook externe experts gevraagd,
zowel van andere binnenvaart
organisaties als kennispartners
van binnen en buiten de branche.

Actueel
Eén onderdeel van het bijna uitgekristalliseerde programma zijn
de zogeheten ‘speedmeets’: interactieve sessies in kleine groepjes. “Zo
kun je inhoudelijk ingaan op een
actueel onderwerp en ontmoet
je meteen ook nieuwe mensen.
Deskundigen op een bepaald terrein, met wie je gemakkelijk een
vervolg
afspraak kunt maken om
het te hebben over jouw schip,
jouw markt en jouw situatie”, aldus Figee.
“Je kunt niet alles op zo’n dag behandelen en uitleggen. Er speelt
écht heel veel”, beseft Van Laar.
“Maar we kunnen de ondernemers
wel op weg helpen bij de ingrijpende keuzes waar ze de komende
jaren voor staan.”

Tussen de presentaties door kunnen bezoekers zich ook nog laten
voorlichten op de informatiemarkt met instanties, bedrijven en
adviseurs. Die leveren concrete informatie en beantwoorden vragen.

Trots
Het Nationaal Binnenvaart Congres kan de branche ook uitstraling naar buiten toe geven. Van der
Linden: “Als je ziet wat de binnenvaart presteert en hoeveel er wordt
geïnnoveerd, mogen we daar best
trots op zijn. Het is tijd om dat te

bekronen met een nationaal congres.”
“Er zijn al veel evenementen en
bijeenkomsten, ook van onze drie
organisaties, maar nu brengen we
alles samen en bieden we de combinatie. Iedereen vindt iets van
zijn of haar gading. De dag staat in
het teken van ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. Daar worden
varende ondernemers beter van én
de binnenvaart als geheel ook.”

Kijk voor meer informatie op www.
nationaalbinnenvaartcongres.nl.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Dymphina Jooren
Cees de Keijzer
Stefan Lans
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

Be l v a n A n d e l 0 10 4293316

KLANTENSERVICE
ADMINISTRATIE

• topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

Karin Hell (office manager)
Mariska Doornkamp
(administratief medewerker)

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

SALES
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin

Werkbezoek Rijkswaterstaat
Op 8 augustus heeft het BVB in
samenwerking met Koninklijke
BLN-Schuttevaer, Centraal Overleg Vaarwegen en het CBRB een
werkbezoek georganiseerd voor
Nel Aland, directeur Omgeving,
Communicatie en Strategie bij
Rijkswaterstaat. Hierbij waren
tevens mevrouw Harteveld (bestuursadviseur bij Rijkswaterstaat) en meneer Konings (senior

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

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

proces
manager logistiek bij de
Provincie Limburg) aanwezig.

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

Het gezelschap werd ontvangen
op de Verkeerscentrale Dordrecht.
Na een rondleiding daar gingen
ze met een patrouillevaartuig aan
boord bij het ms Sincero om de
praktijk te ervaren. Zo kunnen
gasten in gesprek met de ondernemer zelf en daadwerkelijk eens
een kijkje aan boord nemen.
Ze mochten ook een kijkje nemen
in de woning van de familie om
het leven aan boord te ervaren. Altijd weer leerzaam en interessant
voor de gasten.
Het volgende werkbezoek vindt
plaats met Katja Portegies, direc-

teur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat. Dat staat gepland voor
20 september. Ook dat bezoek zal
vanaf de Verkeerscentrale Dor
drecht plaats vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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OPLEIDING, TRAINING,
SIMULATIE EN ADVIES
WGL

CURSUSSEN
GEVAARLIJKE STOFFEN
RIJN- EN BINNENVAART

KIJK OP
STC-BV.NL
VOOR HE T
COMPLE TE
OVERZICH
T

STC T&C verzorgt trainingen en cursussen om gevaarlijke stoffen volgens de
geldende wet- en regelgeving van (VBG) ADN te vervoeren.
STARTDATA 2019 NAJAAR DUUR

ADN Chemie

• 1 oktober

3 dagen

ADN Chemie herhaling

• 19 september
• 26 september
• 18 november

1 dag

ADN gecombineerd droge lading /tankvaart voor verlenging
van de basisverklaring

• 3-10 september
6 dagen
• 26 november-3 december

ADN Herhaling gecombineerd droge lading /tankvaart voor
verlenging van de basisverklaring

• 27-29 augustus
• 11-13 september
• 16-18 september
• 7-9 oktober
• 15-17 oktober
• 13-15 november
• 19-21 november
• 4-6 december

3 dagen

Wij zijn actief in het transport van bulkchemie en gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare producten door schepen met
roestvaststalen en gecoate tanks.
Indien u geïnteresseerd bent om op partnerschappelijke wijze
met kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn een langdurige
contractuele relatie met ons aan te gaan, zouden wij graag
verdere details met u willen bespreken.
Wilt u als particulier onze vloot versterken, neem dan contact
met ons op:
Christian Ganz (c.ganz@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 622 of 0487-587 613
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651
Ook ZZP-ers (Schippers in het bezit van Rijnpatent of Groot
Vaarbewijs, ADN basis) die graag voor ons willen werken,
verzoeken wij contact op te nemen met:

Veiligheidsadviseur binnenvaart

• 11-18 december

6 dagen

Veiligheidsadviseur binnenvaart herhaling

• 23-25 september

3 dagen

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten inclusief oleochemie • 25 september

10 avonden

Specialist gevaarlijke stoffen (2-jarig)

36 middagen
per schooljaar

• 18 september

Wij, de Nederlandse tankvaartrederij Wijnhoff & Van
Gulpen & Larsen B.V. (WIJGULA), gevestigd in Druten,
bieden aan eigenaren van chemietankschepen meerjarige
bevrachtingscontracten aan.

Maarten Bremen (m.bremen@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 653
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651

Werk deskundig en veilig met gevaarlijke stoffen en voldoe aan de wet- en regelgeving. De
juiste vaarbevoegdheid en noodzakelijke kennis behaalt u bij STC Training & Consultancy.

0900 - 0620 | INFO@STC-BV.NL | STC-BV.NL
STC TRAINING & CONSULTANCY is onderdeel van STC GROUP

The Blue World .nl
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Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1958
63
6.69
2.26
605

Hoofdmotor
Koppeling

Volvo Penta 122MD
Masson revisie 2010

+31 (0)6-55333583
patrick@theblueworld.nl

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

Starters opgelet. Dit goed onderhouden schip is de
laatste jaren voorzien van veel nieuwe apparatuur en
gemoderniseerd naar de huidige standaard. Heeft een
gezellige woning die in de jaren 2013 tot 2015 vernieuwd
is en heeft eventueel gunstig vast werk.
Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl
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Niederländer untersuchen wirtschaftliche
Folgen vom Niedrigwasser
Die niederländischen
Binnenschifffahrtsorganisationen CBRB und
Koninklijke BNL-Schuttevaer
haben eine Studie zu den
wirtschaftlichen Konsequenzen
des Niedrigwassers in Auftrag
gegeben.

Sie möchten einen Einblick erhalten in die Folgen vom Niedrigwasser für die Betriebsführung von
Binnenschifffahrtsunternehmen
und vom gesamten Gewerbe. Die
Ergebnisse der Studie sollen dazu
eingesetzt werden, nationale und

internationale Instanzen und
Entscheidungsnehmer von der
Notwendigkeit der Binnenschifffahrt sowie deren künftigen Einsetzbarkeit zu überzeugen. Der
Anlass für die Studie ist das DürreJahr 2018. Das Niedrigwasser auf
Rhein und Waal hatte schwere Fol-

gen für die Binnenschifffahrt.
Die Wissenschaftler vom Rotterdamer Erasmus Centre for Urban Port
and Transport Economics werden
sowohl die direkten als auch die
indirekten wirtschaftlichen Folgen
des Niedrigwassers untersuchen.
Sie werden das Thema auch aus

Stau in Scharnebeck
Durch einen Schaden an der
Staustufe von Geesthacht hat das
Schiffshebewerk auf dem ElbeSeitenkanal in Scharnebeck fünf Tage
lang nicht funktioniert. Dazu kam es
Anfang August zu einem Schiffsstau
am Hebewerk: etwa 80 Binnenschiffe
mussten warten auf die Weiterfahrt.

kanal hatte der Schaden an der Staustufe
in Geesthacht erhebliche Folgen. Auf diesen Wasserstraßen konnte zum Teil nicht,
nur langsam oder mit Einschränkungen
gefahren werden. Erst nachdem der Wasserstand im Elbe-Seitenkanal wieder auf
Normalniveau gebracht worden war,
konnte am Schiffshebewerk wieder gearbeitet werden.

Am Elbe-Wehr bei Geesthacht waren
am 1. August Unterspülungen entdeckt
worden. Um den Damm zu entlasten,
musste der Wasserspiegel gesenkt werden. Nach einer Notreparatur konnte
der Wasserspiegel langsam wieder erhöht werden. Für die Schifffahrt auf der
Oberelbe, dem Elbe-Lübeck-Kanal, dem
Elbe-Seitenkanal und dem Mittelland-

DE
UT
SC
HE
SE
ITE
einem in-

ternationalen
wirtschaftlichen
Ansatz heraus behandeln. Dabei werden sie
auch Ersatzeffekte durch den
Einsatz alternativer Transportmodi untersuchen.

Goblin darf definitiv
mit ZKR I-Motor fahren
Das niederländische MS Goblin hat von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) eine
definitive Genehmigung für die Fahrt mit einem
ZKR I-Motor erhalten, obwohl für dieses Fahrzeug
eigentlich ein ZKR-II-Motor vorgeschrieben wäre.
Unter der Bedingung, dass das Nachbehandlungssystem ständig eingeschaltet ist und bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllt, darf das Fahrzeug
weiter in Betrieb bleiben und es müssen keine jährlichen Messungen mehr vorgenommen werden.
Das 135 x 11,45 Meter große MS Goblin des Schifffahrtsunternehmens Vranken fährt seit 2013 und
verfügt über einen hybriden Antrieb. 2014 bekam es
von der ZKR eine befristete Genehmigung für einen
Zeitraum von fünf Jahren für einen ZKR-I-Motor.
Bedingung war, dass das Antriebssystem mit einem
Abgasnachbehandlungssystem m in Form von SCRKatalysatoren ausgestattet wurde.
Die Emissionen mussten darüber hinaus jährlich
durch einen vom Akkreditierungsrat anerkannten
Messbetrieb gemessen werden. Hierbei mussten die
Emissionen mindestens die Vorgabenwerte für ZKR
II Motoren erfüllen. „Mit den vorgelegten Messungen konnte nun nachgewiesen werden, dass die Antriebsanlage die ZKR II Anforderungen problemlos
erfüllt“, so die ZKR am 5. August in einer Mitteilung.

Foto: Die schadhaften Stellen wurden mit 4.600 Tonnen Sand-Kies-Gemisch nachgebessert. (Foto WSA Uelzen)
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DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT
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21 Ruderanlagen

Brandschutz

22 Schiffsersatzteile
LIEFERANT VON

®

6

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

23 Schiffsausrüstung

Call us at +49 40 781 293 44
fireprotection@kj-fireoff.com

2

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
Schiffsersatzteile
Schiffsausrüstung
Schiffsbefrachter
Schiffsfinanzierung
Schiffsmakler
Schiffsuntersuchung und Kontrolle
Schiffsversicherung
Werften

WE DELIVER!

1

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

Rubriken

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

GROßEN
REICHWEITE

TEDIMEX GmbH • Talweg 11 • D-21218 Seevetal
+49 4105 598 62 10 • sales@tedimex.de
www.tedimex.de

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

www.shipping-technics-logistics.de

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

EINE KLEINE ANZEIGE MIT
EINER

Altöltanks nach
BinSchUO Anh.II §809

TARIFE

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

Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x50
€ 72
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

B I N N E N VA A RT V LO G

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL
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Foto: Rijkswaterstaat / Sydney Bulham

YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport!

Te koop aangeboden

Stalen damwand H116
Partij eenmalig gebruikte Stalen damwand H116, lang circa 11.5 mrt.
Stalen dukdalf met bolders, 23 mrt. lang, rond 1220 x 20 mm, 6 stuks,
ex RWS.
Bovenloopkranen, 2 stuks, ABUS, overspanning circa 24 mrt,
hijshoogte max 15 mrt, cap. 2 x 20 ton per kraan.
In nieuw staat.
Kantbank LVD, cap 300 ton x 6 mtr.

Wij zorgen voor optimaal
en efficiënt vervoer van
uw goederen en zijn
gespecialiseerd in het vervoer
van bulk goederen en speciaal
transport over alle Europese
binnenwateren.

Voorts staan wij altijd open om de ons ter
beschikking staande vloot met aanvullende
scheepsruimte uit te breiden.

Wij nodigen u derhalve graag uit om met
ons hierover van gedachten te wisselen.

Noordeinde 109 NL-3341 LW, Hendrik Ido Ambacht
• Tel. : +31-(0)78-6811540
• Fax: +31-(0)78-6817747
• www.ystlogistics.nl

Info: Peter Tinnemans 0622957187

VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser
east
- west
connections
VOS
Kaiser
GmbH
& BING Kaiser
east - west connections
Telefon: +49 (0) 6223 86 16 26
Fax:
16 53
T +49 (0)+49
62 (0)
236223
86 168626
Mobil:
+49
(0)
170
35
73
F +49 (0) 62 23 86 16 53 922
www.bingvoskaiser.de
M +49 (0) 170 35 73 922
www.facebook.com/bingvoskaiser
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de

STL

STANDNR

...

I www.bingvoskaiser.de

Ketelbinkie:

De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.
• kinderlijk eenvoudig
• compact
• degelijk, duurzaam en veilig
• met perfecte service

NIEUWBOUW CASCO’S

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

9,5 kW

17 kW

Ook complete installatie mogelijk

GOEDKEURING

www.maritimebooster.nl
WWW.BINGVOSKAISER.DE

25,7 kW

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl

13 augustus 2019

11

Westerode versterkt vloot Fluvia Tankrode
Op 25 juli is bij GS Yard in
Groningen een nieuwe tanker
voor Fluvia Tankrode gedoopt
door Uta Harms. Het schip is
Westerode genoemd, geheel in
de traditie van de Hamburgse
rederij voor minerale
olieproducten met ‘rode’ op het
eind van de naam. Westerode
is een dorp in de Harz. Het
gemeentewapen, met een uil,
siert het stuurhuis.
De feestelijke ceremonie werd ingeleid door shantykoor De Raaitvinken. Rick van Westenbrugge

van Fluvia Holding bedankte
alle betrokkenen voor de snelle
en goed uitgevoerde bouw en afbouw. Pastoor Wagenaar van de
Groningse Sint Martinus Parochie
verleende de Westerode de kerkelijke zegen.
Mevrouw Harms wenste het schip
en de bemasnning bij de doop de
traditionele “behouden vaart en
altijd een handbreedte water onder de kiel”.
Directeur Udo Harms van Fluvia
Tankrode bedankt de klanten voor
hun vertrouwen. Met “op naar de
toekomst” verwoordde hij het op-

timisme van het bedrijf voor de
ontwikkelingen in de komende
jaren.

maand volgt het zusterschip: de
Westerhuesen.

De vloot van Fluvia Tankrode bestaat met de nieuwe aanwinst uit
twaalf tankschepen. Daar komen
dit jaar nog twee bij. De rederij
is vooral actief op de Noord- en
West-Duitse kanalen en op het
Noord-Oostzeekanaal.
Vorig jaar december bestelde Fluvia Tankrode twee Sunrise-tankers
bij GS Yard. Zeven maanden later
is de Westerode de eerste die de
Groningse werf verliet. Komende

De Westerode is een 85 meter
lange en 9,60 meter brede type
C-tanker en heeft een laadvolume
van 1.865 kuub. Bij een diepgang
van 2,80 meter is het laadvermogen 1.512 ton. Het schip beschikt
over vijf met zink gecoate tanks.
Die zijn alle uitgerust met een
deepwell-pomp met een capaciteit
van 110 kuub per uur. De tanks
kunnen zodoende individueel
geladen en gelost worden. De Wes-

Duitse kanalen

terode heeft een separaat ballastsysteem, waarvoor een pomp van
300 kuub per uur voorhanden is.
De 2-schroefsaandrijving gebeurt
met twee Volvo D13 MH-motoren.
Die leveren ieder 500 pk.
De Westerode is voorbestemd voor
het werk in het Duitse kanalengebied, maar zal ook op de Elbe
en het Noord-Oostzeekanaal te
vinden zijn.

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

roeraandrijving: type 2 DWK 65, hydro-

tisationstechnik sowie das Tankmess- und

Reintjes Benelux bvba

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

Complete afbouw

dynamische visstaartroeren: 2 stuks type

Alarmierungssystem und die dazugehörige

2x WAF 164 met reductie van 5,044:1

2 x D13-500pk en 1 x D13-450pk

All Pumps Holland B.V.

HDS 160 en straalbuis: 1 stuk type Optima

Visualisierung sowie die Navigations- und

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

W&O Europe

Complete Victor pompen pakket

L/D = 0

Kommunikationseinrichtungen

paratiebedrijf B.V.

Afsluiters voor in de machinekamers

Alphatron Marine B.V.

HR Piping B.V.

Lloyd’s Register EMEA

Stuurhuis en hefkolom

WindeX Engineering B.V.

JMA-610, MFM-line en GPS-kompas

De complete machinekamer installatie

Geclassificeerd

Verhaar Omega B.V.

RVS klaproosters

Blokland Non-Ferro B.V.

en complete laad/los systeem installatie

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefinstal-

U-bundelkoelers en een luchtkoeler

verzorgd

GmbH

latie type kanalen 3100-4k (schroefdiam

Damen Marine Components

Kadlec & Brödlin GmbH

The 2 main propellers, diameter 1400mm,

1000mm) verticale opstelling, 300 kW bij

Stuurpaneel: SP 2700 incl. roerstandaan-

Wir projektierten, lieferten und installierten

4 blades, skew design, the two OPTIMA®

1800 omw/min. en bediening wegafhanke-

wijzer type RI 2700, hydraulisch aggre-

die elektrische und elektronische Aus-

propeller nozzles and the two propeller

lijk incl. omschakeling pomp/boegschroef-

gaat: type HPP 2700-280 } 1-1-1 / 7,5 kW,

rüstung inkl. der Steuerungs- und Automa-

shaft installations

bedrijf

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen Fluvia Tankrode GmbH een behouden vaart met mts Westerode
Non Ferro bv

Kadlec & Brödlin
SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto Jan Johan ten Have
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BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

no ber 24/
od eik 7
ge vo
va or
lle
n

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

UW LEVERANCIER VOOR:

+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be

O.A. FLENZEN,
FITTINGEN,
LASBOCHTEN,
BUIZEN EN
AFSLUITERS

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711
Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van :

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Verna komt in de vaart

(foto Jan Johan ten Have)

Bij GS Yard is de tanker Verna
opgeleverd voor ZwaansDelta
Barging uit Rotterdam. De
geslaagde proefvaart van het 85
meter lange en 9,60 meter brede
schip was op 23 juli.

de werf in Waterhuizen. Het casco
werd gebouwd door plaatsgenoot
Pattje. De vijf tanks kunnen samen
gevuld worden met ruim 1.500
ton. De classificatie is uitgevoerd
door Lloyd’s Register.

De Verna is een Sunrise-tanker, een
eigen en beproefd (zuinig, snel en
meer draagkracht) ontwerp van

Optima-schroeven
Zoals gebruikelijk bij de Sunrisetankers tekent Volvo Penta voor

de voortstuwing. Het gaat om
twee D13-motoren. Heinrich Harbisch Schiffswerft leverde de twee
HA-DU hightech-roeren.
De Optima-schroeven (5-blads
en met een diameter van 1.550
millimeter) komen van Promarin
Propeller- und Marinetechnik. De
WAF 164-keerkoppelingen van
Reintjes Benelux zorgen voor een

reductie van 5,044:1.
All Pumps Holland leverde een
compleet Victor-pompenpakket.
De machinekamerinstallatie inclusief de thermische olie-installatie werd verzorgd door HR Piping.
De afsluiters in de machinekamer
zijn afkomstig van W&O Europe.
WindeX Engineering leverde de rvs
klaproosters.

MFM-line
Het stuurhuis en de hefkolom zijn
gebouwd door Van Wijk Werkendam. Binnenin het stuurhuis zorgt
Alphatron voor de navigatie. De
MFM-line wordt gecombineerd
met een JMA-610 radar.

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

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

GmbH The 2 main propellers, diameter

paratiebedrijf B.V. Hefkolom en stuurhuis

bedrijf

Complete afbouw

2x 1 HA-DU HightechRuder (Ruderanlage)

1400mm, 4 blades, skew design, the two

Verhaar Omega B.V.

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

All Pumps Holland B.V.

HR Piping B.V. De complete machineka-

OPTIMA® propeller nozzles and the two

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefinstal-

2 x D13MH 1 x D13 MG

Complete Victor pompen pakket

mer installatie alsmede de Thermische olie

propeller shaft installations

latie type kanalen 3100-4k (schroefdiam

W&O Europe

Alphatron Marine B.V.

installatie verzorgd

Reintjes Benelux bvba

1000mm) verticale opstelling, 300 kW bij

Afsluiters voor in de machinekamers

JMA-610 radar, MFM-line, GPS-Compass

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

2x WAF 164 met reductie van 5,044:1

1780 omw/min. en bediening wegafhanke-

WindeX Engineering B.V.

en AIS

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

lijk incl. omschakeling pomp/boegschroef-

RVS Klaproosters

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen ZwaansDelta Barging B.V. veel geluk met hun mts Verna

Foto Jan Johan ten Have
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Laat jede
inspireren
bij Miniworld
Rotterdam
Vier
Zomer
in Miniworld

Rotterdamse
Architectuur
in miniatuur
Hier is het altijd
goed weer
want wij zijn
een binnenattractie,
met airco!

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS
Binnenvaartkrant_130x92_zomer2019.indd 1

12-8-2019 10:14:14

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

Goed nieuws! U maakt kans op
een gratis Kalkman Ballastjet
t.w.v. €4.250,Wij naderen de verkoop van de 500ste Ballastjet. Dit willen
wij graag samen met u vieren!
Daarom hebben wij besloten om één Kalkman Ballastjet
t.w.v. €4.250,- gratis weg te geven!
De werking
De Ballastjet is een doeltreffend systeem om snel ballastwater in te
kunnen nemen en te lozen.
Kenmerkend voor de Kalkman Ballastjet zijn de grote wateropbrengst bij een relatief laag vermogen, de geringe inbouwruimte en
het niet nodig hebben van leidingwerk.
Belangrijk is ook dat de volledige opbrengst wordt verkregen bij
een varend schip.
Hierdoor kan men sneller een traject met beperkte doorvaarthoogtes afleggen.
Hoe zit de actie in elkaar?
Besteld u vóór 1 november 2019 een Kalkman Ballastjet? Dan
maakt u automatisch kans om deze Kalkman Ballastjet te winnen.
De winnaar wordt 2 december 2019 bekend gemaakt op de website en op onze social media kanalen door middel van een trekking.
Benieuwd naar de voorwaarden? Kijk op www.boegschroeven.nl
of neem gerust contact op met één van onze medewerkers via
0180-514644.

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

T: 038-385 7123
M: 06-5329 1879

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com
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Zestig jongeren halen
binnenvaartdiploma

Bayerische Lloyd is lid
van BDB

Baggerpraktijktuin
Tijdens de jaarlijkse Baggerweek in Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is van 20 tot en met 24 augustus de
BaggerPraktijkTuin geopend. Ontdek de wereld van de waterbouw: Hoe zou Nederland eruit zien zonder dijken? Hoe
werkt een baggermolen en hoe wordt een tunnel onder water
gebouwd? In de BaggerPraktijktuin kan iedereen zelf leren
baggeren met een baggerbeugel, een mini-kraan besturen en
varen met modelboten in het waterbassin.
Tijdens de Baggerweek vertellen rondleiders en ervaren baggeraars verhalen over het leven in de baggerij en op zee. In
Het Baggermuseum maken bezoekers kennis met het heden
en verleden van de baggerindustrie. Historische én moderne
modellen van baggervaartuigen, prenten en foto’s vormen de
basis van de vaste collectie. In het museum wordt de technologische ontwikkeling in de waterbouw zichtbaar en rijke
geschiedenis van Sliedrecht vertelt.
Tijdens de Baggerweek is de BaggerPraktijkTuin open van dinsdag
t/m zaterdag van 14:00 tot 16:30. Het museum is open van dinsdag t/m vrijdag van 13:30 tot 17:00 en op zaterdag van 11:00 tot
17:00. Meer informatie op www.baggermuseum.nl

Bij de industrie- en handelskamer (IHK) Neder-Rijn
in Duisburg zijn zestig jongeren geslaagd voor het
binnenvaartexamen. Ze namen hun diploma in ontvangst
op het schoolschip RHEIN.
Nino Mura behaalde de hoogste cijfers en kijkt met plezier
terug op zijn opleiding, die op vele fronten een uitdaging
was. “Je werkt overal mee: in de stuurhut, maar ook in de
machinekamer en aan dek. Je leert alles wat een binnenvaartondernemer moet weten.” Mura gaat in dienst bij het WSA
Duisburg-Rhein. In Duitsland kan men op twee locaties het
binnenvaartdiploma behalen: in Duisburg en in Schönebeck
aan de Elbe. In beide steden zijn binnenvaartscholen gevestigd.
In Duisburg volgen jongeren uit heel Duitsland, maar ook
uit het buitenland de binnenvaartopleiding. Dit jaar behaalden ook enkele Zwitserse jongeren hun diploma. Op
het scheepvaartberoepscollege Rhein in Duisburg-Homberg
worden al sinds 1892 jongeren opgeleid tot binnenvaartondernemer.

Het duwkonvooi Wodan van Bayerische Lloyd op de Donau.
(Foto: Bayerische Lloyd)

Rederij Bayerische Lloyd AG uit Regensburg is lid
geworden van de Duitse binnenvaartorganisatie BDB.
De rederij vervoert al ruim honderd jaar goederen op de
Donau en heeft haar activiteiten steeds verder uitgebreid.
Tegenwoordig is de Bayerische Lloyd-groep actief in een
groot deel van Europa: van de ARA-havens tot in Constanta
aan de Zwarte Zee. Ze heeft vestigingen in Duitsland, Nederland en diverse Donaulanden. In Straubing exploiteert dochterbedrijf SR-log een trimodale terminal als overslagpunt
tussen de West-Europese binnenvaart en de Donauvaart. Als
lid van de BDB hoopt de rederij beter te kunnen inspelen
op de toekomstige uitdagingen van de Duitse en Europese
binnenvaart. Hiertoe behoren digitalisering, opleiding, personeel en technologische ontwikkelingen voor een milieuvriendelijke binnenvaart. “Opkomen voor je belangen gaat
het best in samenwerking met gelijkgestemden”, motiveert
Hans Frank van Bayerische Lloyd AG het lidmaatschap.
BDB-directeur Jens Schwanen beaamt: “Samen staan we sterker. Met de Bayerische Lloyd versterken wij als brancheorganisatie onze slagkracht in Zuid-Duitsland, en dan met name
aan de Donau.”

(Foto IHK Niederrhein)

Zelf een baggermolen ‘bedienen’.

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!

LI
M

BU

R

G

www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!
OMRU
SCHEEPSRAMEN

Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
www.linssenyachts.com

Peter Tinnemans
0622957187

www.tinnemans-scheepswerf.nl

HET BESTE ZICHT OP
SERVICE, KWALITEIT
EN INNOVATIE
www.omruscheepsramen.com

Restaurant de Kolentip
info@kolentip.nl . www.kolentip.nl
0475-559133
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Wij feliciteren AmaWaterways van harte
met mps AmaMagna

Al p h a

d e s i gprojects
n

Non Ferro bv

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl

Breda

BY

Foto's AmaWaterways
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Mps AmaMagna is amazing!
DOOR JOHAN DE WITTE

Wanneer kapitein Jan de Bruin
de stad Boedapest in het hek
ziet verdwijnen en de nog
maagdelijke ochtendzon een ver
voor de boeg overzwemmend
koppeltje herten focust in de
Donau, bedenkt hij dat varen
een voorrecht is en helemaal
op een schip als dit. 360
graden natuur. Zijn thee wordt
geserveerd. Er rest hem nog een
meditatie-uurtje in zijn stuurhut
voordat de passagiers ontwaken
en het ‘lieve leven’ weer begint.
De bekoorlijke Amerikaanse tvpersonality Samantha Brown,
nauwlettende gevolgd door de
vele gasten waaronder vertegenwoordigers van de media en reiswereld, zwierde als doopvrouw
op 11 juli 2019 de kingsize-fles
Moët & Chandon in het Oostenrijkse Grein tegen de AmaMagna
aan scherven. Dat was het begin
van een grandioos feest. Na jaren
plannen, schetsen, duizend regels
overwinnen en een retourreis
Servië-Nederland op de rug van
een semi-afzinkbaar schip was het
motief voor een feestje wel aanwezig. Want niet alleen het schip is
uniek; voor de leveranciers, installateurs en bemanning was het dat
ook.
De 135 lange en 22 meter brede
AmaMagna was voor velen een
uitdaging; voor enkelen gewoon.
Zoals de Scania-motoren, Veth
Propulsion, het timmerwerk en
comfort van Willemsen, internet
als ‘voor- en nagerecht’ van BSS
ICT. Rubberdesign tackelt de trilling. Van Tiem Elektro zorgt voor
pure functie. Maar ook het meubilair van Baan is exclusief. Zo
maar een paar vaste leveranciers
waar Kamphuisen Projects uit
Wageningen, die de schepen voor
AmaWaterways steevast realiseert,
trouw aan is.

Over de schouder
van de kapitein
“Eerst na zo’n tien cruises zijn
de kinderziektes eruit en functioneert het schip top”, vertelt Jan
de Bruin. “Met de breedte en vol

gebunkerd komen we aan 3.500
ton waterverplaatsing en vaart het
schip als een Rolls-Royce. Het ligt
enorm vast met die breedte… binnenste schroef vooruit, buitenste
achteruit en je wringt hem dwars
weg van de wal. Geen van beide
kopschroeven is dan nodig.”
“Zonder haast varen we op dieselelektrische generatoren. Dat is zó
stil dat je alleen water tegen de
huid hoort. Natuurlijk moet je die
3.500 ton ook stoppen; in totaal
hebben we daar 4.400 pk voor.
Alleen de diesels zijn al 2.800 pk;
het elektrisch vermogen is 1.600
pk. De boegschroeven doen mee
voor 400 pk elk.”
“Bij hybrid full speed voel je een lichte trilling door het schip en hebben
we tegenstrooms al 21,7 op de klok
gezet ofwel 25 kilometer per uur.
Doen we alleen als het eens nodig
is natuurlijk, want dan slurpt ie
wel! En toch valt het verbruik mee;
in vergelijking met een 11,45 meter
is dat amper een derde.”
“Met passages moet je wel een
beetje oppassen; hij kleeft, neemt
nogal wat water mee en er zijn tussen Vilshoven en Rousse nogal wat
plekken waar je niet met overige
scheepvaart kan passeren.”
Of dit schip net als het varen op
de Donau voor hem het mooiste
is, antwoordt Jan de Bruin: “Ja, op
deze rivier voel ik mij wel thuis.
Het hele project kostte wel veel inspanning, maar dat je aan het eind
van je carrière zoiets van je bucket-

(foto AmaWaterways)

met eigen kwaliteitslabel en diversiteit de mooiste materialen
aan, Van Tiem Elektro verwerkte
600 kilometer kabel, Veth Propulsion leverde vier Integrated L-Drives
(goed voor in totaal 52 schroefbladen) c.q. de gehele voortstuwingsinstallatie. Rubber Design engineerde een muisstil achterschip.

Dijvler Materiaal B.V. leverde 2
boegankerlieren, 2 achterankerlieren, 2 verhaallieren, 2 zijlieren,
ankers, ankerdraden, verhaaldraden, kluisrollen en dekrollen.
De AmaMagna is tweemaal zo
breed als rijncruisers. Toch zijn
er slechts 20 procent meer gasten
aan boord. Ruimtelijkheid en luxe
krijgen hier betekenis.
Als lid van de voedsel- en wijnmaatschappij La Chaine des
Rôtisseurs legt AmaWaterways de
nadruk op de culinaire ervaring.
Naast het hoofdrestaurant met
twee verdiepingen en het specialiteitenrestaurant Chef’s Table,
beschikt de AmaMagna over een
uitgebreide wijnbar die kan worden opgedeeld in drie privékamers
voor kleine groepsreserveringen.
Er is ook een eethoek buiten in de
boeg van het Upper Deck. Vanzelfsprekend haute cuisine!
We zien een zwembad, jacuzzi,
sauna, healthcenter en uitklap-

ningen kreeg van hen opdracht
om het schip te realiseren. Vahali
Shipyards in Servië bouwde het
casco, via de Sava en Donau kwam
het voor afbouw naar Shipyard
Vahali in Gendt.
Willemsen Scheepsinterieur bracht

“Dromen worden gevoed door de passie van
één persoon, maar meestal bereikt door de
creativiteit en het harde werk van velen.”
Rudi Schreiner, president en medeoprichter van AmaWaterways.

list mag strepen, is super.”
Het Latijnse ‘Ama’ is liefde en
‘Magna’ staat voor GROOT. De
naam, grootte en uitvoering van
deze cruiser verschuilden zich al
jaren in een wensdroom van AmaWaterways’ baas Rudi Schreiner
en zijn levenspartner Kristin Kart.
Kamphuisen Projects uit Wage-

beach aan de achtersteven met afmeergelegenheid voor waterscooters en een supermooie sloep om
de recreatieve mogelijkheden op
de rivier te vergroten. Cruisen-plus
dus!
Alles is aan boord, zelfs waarvan
men denkt dat het niet kan, zoals het ’groene’ energiesysteem
dat tot 25 procent brandstof
bespaart. Een lift? Vanzelfsprekend!
De inrichting van de 91 hutten is
bedwelmend fraai, er zijn suites
en een eigenaarssuite met aparte
woon- en slaapgedeeltes waarin
we van de twee badkamers niet
kunnen kiezen welke mooier is.
Marmer en nog eens marmer.
Voorzieningen op de kamers zijn
onder meer een flatscreen-tv die
ook dienst doet als computer, een
on demand-entertainmentsysteem
en gratis wifi.
Er is ook een kapsalon en er zijn
twee massagekamers. O ja, alle
hutten – behalve de elf Lower
Deck-hutten – hebben een balkon
met zelf te bedienen zonnescherm
en natuurlijk is het teak deck
‘Kamphuisen-standaard’. Designer
Marian Kamphuisen krijgt voor de
originaliteit van design, kleurstelling en inrichting van ons een 10!

Congierge Golf
Het schip heeft een cinema aan
boord, een boetiek en een Zen
Wellness Studio met groepslessen
gericht op stretching, cardio, kernversterking en spinninglessen onder leiding van een professionele
wellness host.
Aan de sapbar en de twee massage
ruimtes kan men weer herstellen.
Ook manicure en pedicure is
voorhanden. Gasten kunnen ook
profiteren van een Concierge Golfprogramma, dat toegang biedt tot
vier golfbanen in Hongarije, Slowakije, Oostenrijk en Duitsland.
Ingeval u voldoende gespaard
heeft en denkt aan een onalledaagse vakantie, vergeet u een
weekje op de AmaMagna de rest
van uw leven niet meer!

www.amawaterways.com

Aan mps AmaMagna leverden onder andere:
Vahali Gendt Holland

EBR Marine B.V.

Koetsruiter Hydrauliek Service B.V.

Amawaterways blauw en dekkisten en

hybride systeem, Power Management

Complete afbouw

Stuurhuis met hefsysteem

Hydraulische systemen voor schoorstenen,

custom made Tinn-Silver bijboot en custom

systeem, data-besturingssysteem,

Alpha Design Projects B.V.

Foresta Trading B.V.

zonnetent en dome. Aansluiten alle overige

made stuurstoel van Recaro

domoticasysteem, tankmeetsysteem,

De complete stoffering incl. het gras op het

Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen

hydraulische systemen aan boord inclusief

Speedheat Breda

omroepinstallatie, brandmeldsysteem en

sundeck

en F.T. gasolie trimpompen

inbedrijfname

Vloerverwarming in wellness ruimtes en

alarminstallatie

Alphatron Marine B.V.

Groenendijk & Soetermeer

Leds4you B.V.

badkamers

Veth Propulsion B.V.

JMA-610 radar, MFM-line, GPS-kompas,

Lek- en stabiliteitsberekening en veilig-

LED verlichting

Stam Constructie

4 contraroterende Veth Hybrid Drives,

customized conning systeem, Alphacam,

heidsplan

Lloyd’s Register EMEA

Het klapbare railingwerk op het sundeck

type VZ-900-CR-VHD (gecombineerd

Alphachart en V-sat

Klimaatservice Holland B.V. Staal Gor-

Gecertificeerd

om de liftschacht heen

vermogen 800kW/1800rpm, waarvan

Beerens Handelsonderneming B.V.

kum B.V.

Rivertech B.V.

Sun Roestvaststaal B.V.

300kW elektrisch vermogen), 2 Veth Com-

Sierradarmast type Magna, sierschotelmast

Verwarmingsinstallatie, ventilatiesystemen,

Nautisch en technisch management

RVS Hoogglans zonnetenten, RVS Lounge

pact Jets, type CJ-1000V incl PM-motor

type Magna, enkel overschuifbare radar-

airconditioning, Martin-systems vacuum

Satelliet Meubelen B.V.

tent met overkapping, loopplanken pakket

(330 kW / 1500 rpm), 4 Scania motoren

mast en stuurhuistrappen met verstelbare

system, Martin-systems membrane sewage

Het meubilair

en RVS hoogglans uitlaten

(515kW/1800rpm) en 6 Veth generatorsets

treden

treatment, Martin-systems foodwaste

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

Technoship B.V.

(411ekW ,400V/50Hz)

Blokland Non-Ferro B.V.

system, Martin-systems grease trap flota-

Het veiligheidspakket bestaande uit:

Ultra Fog hogedruk watermist brandblus-

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

U-bundelkoelers en warmtewisselaars

tion system, sanitaire installaties, hydro-

reddingsvesten, brandweeruitrusting,

systeem

timmering B.V.

Dijvler Materiaal B.V.

foor installatie, machinekamer ventilatie,

brandblussers en brandslanghaspels en het

Tresco Engineering bvba

Betimmering

2 x boegankerlier, 2 x achterankerlier, 2 x

zwembad installatie, koel- en vriescellen en

nautisch pakket bestaande uit: Total smeer-

Tresco Navigis River + trackpilot

verhaallier, 2 x zijlieren, ankers, ankerdra-

Ultrafog hogedruk sprinklersysteem

middelen, gereedschappen, verven, Orange

Van Tiem Elektro B.V.

Power Ropen HMPE touwen Custom made

Complete elektrische installatie, Diesel-

den, verhaaldraden, kluisrollen en dekrollen

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Aan boord van mps AmaMagna leverden wij:

Aan boord van MPS Amastella leverden wij:
Verwarmingsinstallatie
Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Airconditioning
Martin-systems
vacuum system
Evac vacuüm toiletsysteem
Martin-systems membrane sewage treatment
Evac membrane sewage treatment
Martin-systems
foodwaste system
Sanitaire installaties
Martin-systems grease trap flotation system
Hydrofoor installatie
Sanitaire
installaties
Machinekamer ventilatie
Hydrofoor
installatie
Zwembad installatie
Machinekamer
ventilatie
Ultrafog
hogedruk spinklersysteem
Zwembad
installatie
Techniek t.b.v. koel-/ vriescellen
Koel- en vriescellen
Ultrafog hogedruk sprinklersysteem

Perfectie waarop
u kunt vertrouwen

Wij wensen Scylla, haar bemanning

Wij wensen AmaWaterways, haar bemanning en
en passagiers
eenbehouden
behouden
passagiers een
vaart. vaart.

Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip
uw handtekening.
Begonialaan 1
6851 TE Huissen
T 026-3250336
info@willemsen-interieurbouw.nl
www.willemsen-interieurbouw.nl

Bona Spes en Hydra duiken na 76 jaar weer onder
in de Biesbosch
Op 16 augustus keren de Bona
Spes en Hydra na 76 jaar voor even
terug naar de Biesbosch. In de zomer van 1943 hebben de schepen,
samen met de Nelly II, in het Gat
van de Bakens ondergedoken gelegen. Gecamoufleerd met takkenbossen wisten de schippers tijdens
de Tweede Wereldoorlog hun bezit uit handen van de Duitsers te

houden.
De bezetter vorderde toen op grote
schaal binnenvaartschepen. Die
waren onder andere bedoeld voor
de operatie ‘Seelöwe’. Binnenvaartschepen werden dan ontdaan van
het voorschip en daarvoor in de
plaats kwam een laad-/losklep. De
schepen zouden dan dienst moeten gaan doen als landingsvaartuig

bij de geplande invasie van Engeland.
De drie schepen hebben een aantal maanden in de Biesbosch verborgen gelegen, tot de kust weer
veilig genoeg leek. Dat het nog
steeds gevaarlijk was, blijkt wel uit
feit dat de Hydra, na het vertrek
uit de Biesbosch aangevallen is.

Op de Maas bij Niftrik is het schip
beschoten door een Engels jachtvliegtuig. Een schampschot is nog
steeds zichtbaar op het roefdak.
De Bona Spes is weer met vracht
gaan varen. In de hongerwinter
van 1945 had de schipper een bijzondere lading: toen evacueerde
hij 92 kinderen van Den Haag
naar Groningen.

De Bona Spes en Hydra hebben
verschillende afmetingen, maar
vooral veel dingen gemeen. Beide
schepen zijn in 1930 gebouwd
op de werf van Boot in Leiden.
Ze hebben voornamelijk zand en
grind gevaren. Schipper Droog van
de Hydra en schipper Speksnijder
van de Bona Spes waren ook nog
eens zwagers. Droog kwam uit
Ouderkerk aan de IJssel en Speksnijder uit Krimpen aan den IJssel.
Op vrijdag 16 augustus meren de
huidige eigenaren, Marco Thijssen
van de Hydra en Bart Lahr van de
Bona Spes, hun schepen weer af
in het Gat van de Bakens. Op 18
augustus verlaten ze de Biesbosch
weer.
Beide schepen zijn tegenwoordig
nog in de vaart, zij het als historisch vaartuig. De eigenaren
proberen ze zo oorspronkelijk
mogelijk en varend te houden.
Daarnaast doen de schepen dienst
als woning.
Het derde schip, de Nelly ll, drijft
ook nog. Het ligt geheel onttakeld
in de haven van Sliedrecht. Daar is
het bij een scheepswerf in gebruik
als werkschip en afmeersteiger.

76 jaar geleden brachten de schepen en hun eigenaren maanden door in de Biesbosch.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

Bij elke bestelling een
exclusieve FKH Accu’s
VLAG cadeau!

38.700,77.500,-

FKH ACCU’S

St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl

De Sendo Liner is uitgerust met het brandstofbesparende Easyflow roersysteem en
tevens voorzien van Stuwa schroefassen & Green Award afdichtingen van De Waal.
Wij wensen dit innovatieve- en duurzame schip en haar bemanning, een goede vaart!

www.dewaalbv.nl
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UW ADVERTENTIE
GAAT DOOR
EUROPA
HEEN

BINNEN
VAART
KRANT

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA
VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)

DOWNLOAD ONZE APP

IPHONE • ANDROID • TABLET

VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl
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Maritime Industry groeit ook inhoudelijk
verder door

Op zoek naar
oplossing voor
Paddepoelsterbrug

Met Daisy Busker heeft
Maritime Industry sinds
kort een accountmanager
die zelf afkomstig is uit de
scheepvaartwereld. Ze is
ruim twee maanden geleden
begonnen als accountmanager
voor de jaarlijkse maritieme
vakbeurs in Evenementenhal
Gorinchem, die wordt
georganiseerd door Easyfairs. Ze
vertelt over haar werk en licht
een tipje van de sluier op over
nieuwigheden tijdens de editie
van Maritime Industry volgend
jaar.

De Paddepoelsterbrug over het
Van Starkenborghkanaal komt
niet terug. Vorig jaar september
werd de brug verwijderd na een
aanvaring als gevolg van een bedieningsfout.
Minister Cora van Nieuwenhuizen
vindt het risico op aanvaringen te
hoog. Ze heeft toegezegd om de
verbinding te herstellen met een
tijdelijke hoge fiets-/voetgangersbrug. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen Rijkswaterstaat,
provincie Groningen en gemeenten. Een tijdelijke fiets-/voetpont
is ook nog een optie.
De gekozen tijdelijke oplossing
moet passen in het geschikt maken
van de gehele vaarweg LemmerDelzijl voor klasse Va-schepen.
Ter voorkoming van aanvaringen
wordt de vaarweg ter plekke waarschijnlijk verbreed en worden de
oude brugdelen weggehaald.

wegen is een thema: hoe zorg je
ervoor dat beroepsvaart, recreatievaart en zwemmers elkaar niet in
de weg zitten en kan de beurs daar
een ondersteunende, voorlichtende rol in spelen? We zijn aan het
kijken met welke organisaties en
collectieven we daar samen op in
kunnen gaan.”

Tweede hal

Daisy Busker heeft een master
internationaal en commercieel
recht, met als specialisatie internationaal maritiem recht. Na het afronden van die studie heeft ze vier
jaar afwisselend de wereld rondgereisd, tussendoor onderbroken
door een baan als projectmanager
bij een aannemer om het vervolg
van dat backpack-avontuur te
bekostigen. In maart keerde ze
definitief terug in Nederland.

Ermee opgegroeid
“Al heel snel kwam deze functie op
mijn pad. Een prachtige kans, met
de link naar mijn studie. Helemaal
aangezien mijn familie ook uit de
scheepvaart komt. Ik ben er wel
mee bekend dus. Ze hebben twee
binnenschepen voor de baggerij,
het leggen van zinkers en andere
activiteiten op het gebied van heien waterwerken. Ik ben ermee opgegroeid. En dan heb ik ook nog
een heel leuk team met collega’s
om mee samen te werken; dus het
bevalt uitstekend.”
Daisy vindt het vooral leuk om
in en voor de binnenvaart actief
te zijn. “Het is een betrekkelijk
kleine markt. Zo gauw je die leert
kennen, sluit je hem in je hart...
en blijf je er voor altijd in werken,
denk ik.”
Via haar familie kende ze Mari-

Daisy Busker: “Door de uitbreiding kunnen we natuurlijk ook de beursvloer
vergroten.” (foto privécollectie)

time Industry al. Zelf had ze de
beurs in Gorinchem nog niet bezocht, “maar mijn familie ging er
altijd heen. Toen ik vertelde dat ik
hier op gesprek mocht komen, reageerden ze meteen enthousiast.”

Kennis delen
De eerste maanden was Daisy
vooral druk met het opvolgen
van de reserveringen die tijdens
de beurs in mei waren gemaakt
voor de editie van 2020. “Met de
reserveringen die al vóór de laatste
Maritime Industry binnen waren
erbij, zitten we nu al over de 250
standhouders voor de komende
editie.”
Ondertussen hebben Daisy en
haar collega’s hard gewerkt aan
de vernieuwing van het beurscon-

cept. “De editie van dit jaar was
een jubileumeditie, omdat we vijftien jaar bestaan. Daar hebben we
al wat nieuwe elementen geïntroduceerd, zoals het kennistheater,
en nu hebben we gekeken wat we
nog meer kunnen veranderen.”
De insteek daarbij is de beurs informatiever te maken en meer ruimte
te geven aan kennisdeling. Het
kennistheater wordt bijvoorbeeld
uitgebreid. “We willen onder meer
aandacht schenken aan innovaties
in de binnenvaart. Er is ontzettend veel gaande. Denk maar aan
autonoom varen en groener varen.
Dergelijke zaken gaan we inpassen in de beurs. Voorlichting over
de keuze van de voortstuwing en
educatie over LNG bijvoorbeeld.
Maar ook de veiligheid op de vaar-

Sinds half juli heeft Maritime
Industry een nieuwe website: fris,
overzichtelijk en informatief. “Wij
zijn er heel blij mee. De beurs
professionaliseert en het concept
verandert… Daar hoort ook een
nieuwe website bij.”
Ingrijpender is de verbouwing van
het beurscomplex. Op de boven
verdieping is een volwaardige,
tweede beurshal gecreëerd. “Die
noemen we ‘Next Level’. Met deze
nieuwe hal kunnen we twee evenementen tegelijk huisvesten. Maar
voor Maritime Industry, die zo
enorm gegroeid is, zetten we beide
hallen in. Met een nieuwe roltrap
in het midden is de aanlooproute
voor bezoekers en exposanten
verbeterd. Nieuwe goederenliften
zorgen voor optimale logistieke
doorstroming tijdens de op- en
afbouw van de beurs. Door de
uitbreiding kunnen we natuurlijk
ook de beursvloer vergroten. Dat
betekent dat er meer ruimte is voor
standhouders. Bedrijven die we in
het verleden moesten teleurstellen
doordat we ‘vol’ zaten, kunnen nu
wel een plek bemachtigen.”
Ongeveer een derde van alle exposanten staat komend jaar boven.
“Een gunstig teken is dat diverse
grote namen speciaal kiezen voor
een stand op Next Level.”
Maritime Industry vindt in 2020
plaats op 12, 13 en 14 mei. Kijk
voor meer informatie op
www.maritime-industry.nl.
Interesse in deelname? Bel dan naar
Daisy Busker: (0183) 68 06 51.

Nieuwe studentenhuisvesting Nova College is klaar
De huisvesting van het Nova
College Maritiem in IJmuiden
voor studenten mbo zeevaart en
binnenvaart is klaar. Aannemer
De Groot en Vroomshoop
leverde het gebouw op 1
augustus op. Komend schooljaar
kunnen op het terrein van de
school in IJmuiden zo’n 40
studenten begeleid wonen.
Tot deze zomer huurde het Nova
College woonruimtes in de buurt
van de school in IJmuiden. De
nieuwe studentenhuisvesting bestaat uit twee etages met daarin
totaal 31 kamers van 20 m2. Elke
kamer is ingericht met een bed,
bureau en kast en een eigen badkamer met douche en wc.
Enkele kamers hebben twee bedden, zodat daar twee studenten
kunnen wonen. Er zijn ook twee
gezamenlijke huiskamers en er is
een ruimte voor de begeleider.

De studenten verblijven er van
maandag tot en met vrijdag en
ze eten gezamenlijk. Als aanvul-

ling op het schoolprogramma is er
een programma met sport, zoals
sloeproeien en fitness, huiswerk-

begeleiding en extra vakken.

Locatiebeheerder Gea Meems en hoofdconciërge Ella Groeneveld nemen de sleutel in ontvangst van de nieuwe studentenhuisvesting. (foto Nova College)

Devel-vaartocht
Modelbouwgroep Devel organi
seert voor 5 en 6 oktober een
rondvaart door de haven van
Rotter
dam met een Waterbus.
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf
de waterbussteiger op Heijplaat
(Directiekade). De vaartocht duurt
tot ongeveer 14.00/14.15 uur.
De kosten zijn 37,50 euro per
persoon. Dat is inclusief drinken (thee, koffie, frisdrank en
water) en belegde broodjes tijdens de lunch. Een plaats reserveren kan door dat bedrag over te
maken naar rekeningnummer
NL53 ABNA 041 40 54 873
op naam van J.H.A Minnaard.
Vermeld daarbij de datum en
na(a)m(en) van degene(n) voor
wie u betaalt. Er kunnen per
waterbus 70 personen mee. Reserveren gaat op volgorde van binnenkomst van de betaling. Vol is
vol!

Kerk aan de Ruhr
verhuist
De Nederlandse Kerk aan de Ruhr
gaat verhuizen. Na jarenlang
samen te zijn gekomen aan de
Rheinallee in Duisburg, keren de
gelovige schippers terug naar de
Dr. Hammacherstraße 6, eveneens
in Duisburg. “Voor velen bekend
omdat dit het gebouw is waar de
schippersgemeente vroeger kerkte”, aldus binnenvaartpredikant
Dirk Meijvogel.
Het binnenvaartpastoraat houdt
elke week een kerkdienst in de
Ruhr en in Mannheim. Dit gebeurt
onder verantwoording van de kerkenraad van de Nederlandse kerk
in de Ruhr, die bestaat uit schippers.
De eerste dienst na de verhuizing
is op zondag 25 augustus. Die
begint om 10.30 uur.

Logo Media-Creators

Non Ferro bv

Breda

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Geen ‘rimpeltje’ op de Nieuwe Maas
DOOR JOHAN DE WITTE

Een interview over het mts Nieuwe
Maas met CEO Gertjan van der
Sluijs van Interstream Barging
en fleetmanager Rob van Doesburg doet je vooraf googlen over
hoe de firma in elkaar steekt. Met
kernwoorden als Geertruidenberg
en tankvaart komen we onder andere namen als Amer-, Regge- en
Dintelstroom tegen. Oude wortels dus! Meer eigentijdse namen
zijn mts Amstel en mts Nieuwe
Maas. In totaal tellen we 25 eigen
schepen, daarnaast zo’n honderd
charterschepen… kantoren in
Nederland, Duitsland, Zwitserland
en Luxemburg waar de vlag van
Interstream Barging wappert. De
walorganisatie bestaat uit zestig
medewerkers, van wie tien in het
buitenland, en aan boord werken
200 man.
Vanzelfsprekend ‘bouwt’ fleet
manager van Doesburg – net terug van een nieuwbouw-survey in
Servië – naast schaalvergroting
permanent aan zijn team maritieme medewerkers. Nieuwe bemanning is altijd welkom, maakt hij
duidelijk.
Lukt dat laatste, Rob?
“We mogen zeker niet klagen.
De inspanning ertoe is groot; we
bieden uitstekende voorwaarden;
voeren campagne en leiden eigen

(foto Johan de Witte)

personeel op vanaf het begin.”
Waar draait het om bij de
Nieuwe Maas?
“Het is een veilige, schone, efficiën
te 110 x 11,45 meter tanker met
negen tanks, 3.350 cbm en 3.030
ton groot. Het casco is een type
ECO-NOMY gebouwd bij Gebr.
de Jonge in Kladovo. Het schip is
veilig, schoon en efficiënt, net als

het pas opgeleverde mts Amstel.
Onder de waterlijn onderscheidt
het achter- en voorschip zich in
model.
Als voortstuwing plaatste Dolderman twee Caterpillars. De drie
Van Der Velde Aqua Logic-roeren
manoeuvreren
overeenkomstig
de droom van elke kapitein. PSI
Piping installeerde het leidingwerk waarmee de bemanning, let-

terlijk ‘voor- en achteruit kan’.
Twee door EPS geleverde Bornemann HCi 210-pompen ondersteunen dat met 400 cbm/uur bij
een werkdruk van maximaal 7
bar. Aan de tankmeting hangt het
label van Hoveko, ofwel een
equipmentcombinatie die zich
reeds duurzaam heeft bewezen.”
Hoofdaannemer
Dolderman
heeft het schip in samenwerking

met Breko Shipbuilding & Repair
afgebouwd. Betimmerd door
Willemsen Interieur & Scheeps
betimmeringen en elektrisch voorzien door Electric Marine Support
zijn comfort en functie super.”

Lees verder op pagina 24 >>

Aan mts Nieuwe Maas leverden onder andere:
Dolderman B.V.

CFD geoptimaliseerde straalbuizen

radars, Nautisch Radio Holland en Tresco

VICTOR dienstpompen, 2x F.T. ballast/strip-

incl. ve-screen zonwering

Afbouw i.s.m. Breko Shipbuilding & Repair

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

kaart pakket

ping ejector 200 m³/u per stuk, F.T. smeer-

Verhaar Omega B.V.

en geleverd Caterpillar C18 (3x)

Blommaert BVBA

EMS Group B.V. Complete E-installatie

olie haspelsets en F.T. gasolie trimpomp

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefin-

Breko Shipbuilding & Repair

Aluminium davit, boordlichtbakken type Isis

EPS European Pump Services B.V.

Hoveko B.V. De complete tankmeting- en

stallatie type kanalen 41120-4k nieuw

Afbouw i.s.m. Dolderman B.V.

en voormast type Improval

Twee stuks HCi 210 ladingpompsystemen

alarmering, alsmede druk- en temperatuur-

type (schroefdiam 1200mm) horizontale

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

ClimaLogic B.V.

gekenmerkt door zijn in-line bouwvorm

meting met behulp van TMS STaR systeem

opstelling, 353 kW bij 1780 omw/min.,

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services

Airconditioning- en overdrukinstallatie,

met elk een capaciteit van 400m3/uur bij

Interstream Barging B.V. Bevrachting

bediening wegafhankelijk incl. omschake-

B.V. Levering casco

machinekamerventilatie en dekventilator

een werkdruk van maximaal 7 bar en aange-

Kampers Shipyard B.V.

ling pomp/boegschroefbedrijf en één

Beerens Handelsonderneming B.V.

Damen Marine Components

dreven door drukvaste ABB elektromo-

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem incl.

(1) schroefcompressor Atlas Copco MAS

Uitschuifbare dakradarmast type Savanna,

Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening

toren, 105 kW – Eex-de IIB en de slobpomp

hydraulische toebehoren

GA11FF op 500L ketel

stuurhuistrap met verstelbare treden en

HP 7000, hydraulisch aggregaat: type HPP

geleverd met een capaciteit van 13m3/uur

Lloyd’s Register EMEA Geklasseerd

VROOAM Lubricants International B.V.

blauwe kegels

7000-360 } 2-1-0/11 kW, roeraandrijving:

aangedreven door een drukvaste ABB elek-

PSI Pijpleidingen

Totaalleverancier van VROOAM smeer-

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

type 3 DWKK 70 kNm en roeren: 3 stuks

tromotor, 3,5 kW – Eex-de IIB. Alle pomp-

Dekleidingwerk en machinekamers

middelen en onderhoudsproducten

Twee CFD geoptimaliseerde scheeps-

Aqua Logic, Frans van Meerdonk ontwerp

sytemen zijn geleverd volgens ADN2019

Reintjes Benelux bvba

W&O Europe

schroeven en twee CFD geoptimaliseerde

Dolpower B.V. 1x Generatorset t.b.v.

(incl. ATEX en temperatuurmonitoring)

2x WAF 364 L met reductie van 5,435:1

Alle afsluiters voor de dekleidingsystemen,

straalbuizen

aandrijving boegschroef en ladingpompen

Euro Products Marine Starterspakket

Speedheat Breda Vloerverwarming

machinekamers en het ballastsysteem

VICUSdt Ontwerp en productie van twee

480kVA, motor John Deere, type 6135 en

Exakt Alignment Het uitlijnen en funderen

TB Plus B.V. Accountantskantoor

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven

generator Stamford HCM534

van keerkoppeling en motor

VE-woning en scheepsstoffering

timmering B.V. Isolatie en betimmering

Menaga Ontwerp en productie van twee

Dutch Marine Technology B.V. Swiss

Foresta Trading B.V. Complete pakket F.T.

Complete stoffering woning en stuurhuis

van achterwoning en stuurhuis

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

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

Wij leverden de complete tankmeting- en alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met behulp van TMS STaR systeem.

Wij feliciteren Interstream Barging
met mts Nieuwe Maas en wensen
haar veel succes
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Foto Media-Creators

Wij bedanken Interstream Barging voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts NIEUWE MAAS een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.
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Nieuwe Maas derde tanker
in een serie van vier
>> Vervolg van pagina 23

In een serie van vier (‘Project Quatro’) die
door Dari in samenwerking met Interstream
Barging wordt gerealiseerd, is de Nieuwe
Maas de derde.
CEO Gertjan van der Sluijs is inmiddels
aangeschoven.
Heeft u affiniteit met schepen?
“Bij een rivier of haven boeit scheepvaart
altijd. Over een brug kijk ik altijd naar het
water; dan zegt mijn vrouw: ‘Richt je op de
weg!’ Als ik toch even een Interstream-vlag
heb langs zien flitsen, is dat extra leuk. De
oude generatie schepen waren nog herkenbaar aan model, zeeg, uitvoering en gerelateerd aan de bouwwerf.
Nu is de nieuwbouw meer uniform, efficiënter, veiliger en schoner et cetera, maar nog
altijd mooi en vooral indrukwekkend.”
Als door bio- en andere alternatieve energie het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt, hoe verklaart u dan de schaalvergroting in de tankvaart?
“Minerale olie heeft vanuit het zeeschip en
via de raffinaderijen vele wegen. Wij zijn
verbruikers, niettemin is de bulk export.
Daarnaast speelt olie in verbruiksproducten, cosmetische en farmaceutische doeleinden een steeds grotere rol. Chemisch
ontstaan er nieuwe stoffen waar geen opslag
voor is, biobrandstof staat in het brandpunt
van de belangstelling; dus is scheepsruimte
nodig.
Ik heb er niet duidelijk zicht op, maar het
kan zijn dat de tankvaart straks minder mineraal vervoert en de overige ruimte voor
andere producten wordt ingezet. Wij willen

daar in ieder geval in mee."
"We zijn groot in binnentankvaart en doen
ons best dat ook te blijven. Hiervoor stellen
de majors ook hun eisen. Er is qua onderhandeling, regelgeving en andere belangen
al heel wat ‘olie gevloeid’ voordat het in de
tank stroomt. Met ons Interstream-team
zorgen we daarvoor.”
Wilt u de chartervloot nog vergroten?
“Daartoe willen we altijd in gesprek. Graag
wil Interstream Barging een commerciële
partner zijn voor scheepseigenaars, evenals
een veilige keuze voor verladers!”

Foto: Media-Creators

Samenwerking
De uitvoering van de Nieuwe Maas is, inclusief equipment en draagvermogen, volgens
Van Doesburg op een lager brandstofverbruik
gebaseerd. Zowel Dari als partner, alsook
Gebr. De Jonge voor de cascobouw en afbouwer Dolderman in samenwerking met
Breko Shipbuilding & Repair, hebben een
uitstekend schip gerealiseerd, dat voor
Lloyds in één keer slaagde. De Nieuwe Maas
is zonder ook maar enig rimpeltje in de lak
gezet.
Interstream geeft haar minerale olieschepen
riviernamen. Chemieschepen krijgen namen van wetenschappers en voor de vegoilschepen zal in de toekomst voor nieuwbouw
ook een passend thema worden verzonnen.
De eerstvolgende tankers in het nieuwbouwprogramma worden de Dintel en de rvs
chemietankers Spinoza en Huygens.

Wij wensen Interstream Barging
en bemanning veel succes en een behouden
vaart met mts Nieuwe Maas

Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Koedijk 4 Nederland
7241CL Lochem
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo Serbia
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com

Kinderen ontdekken binnenvaart in Vroenhoven
tisch betonnen landhoofd.
Het imposante bouwwerk werd
ontworpen door architect Laurent
Ney. Kunstenaar Joseph Legrand
werd ingehuurd om de historische
locatie recht te doen.
Het mocht ook wat kosten…
zo’n 27 miljoen euro. In het
bezoekerscentrum is een grote brasserie aanwezig, dat een
mooi uitzicht biedt op het
Albertkanaal.

Oorlog

Het bezoekerscentrum bevindt zich in de enorme brugpijler aan de Vlaamse kant van het Albertkanaal. (foto Noud van der Zee)
DOOR NOUD VAN DER ZEE

“Bezoekers uit binnen- en
buitenland gaan straks grote
ogen opzetten”, voorspelde
toenmalig premier Willy
Claes bij de oplevering van
de nieuwe brug over het
Albertkanaal bij Vroenhoven.
Bijna tien jaar later blijkt
zijn gelijk: het in de enorme
brugpijler ondergebrachte

bezoekerscentrum is een heuse
publiekstrekker. Het telt twee
musea; één daarvan is de
Binnenvaart Experience.
De oude betonnen brug moest
vervangen worden voor de verbreding van het Albertkanaal om
scheepvaart tot 9.000 ton mogelijk te maken. Het kanaal werd
verbreed van 27 tot 86 meter.

Menig voorbijganger moet de
wenkbrauwen gefronst hebben
toen de nieuwe tuibrug over het
kanaal vorm kreeg – vooral de
brugpijler aan Vlaamse zijde.

Bunker
De aanpalende oorlogsbunker
werd niet opgeblazen, maar in de
nieuwe brug verwerkt, ingespannen tussen de brug en een gigan-

Bezoekerscentrum De Brug van
Vroenhoven werd in 2009 geopend door de Belgische koning
Philip. Het is een samenwerking
tussen
vaarwegbeheerder
De
Vlaamse Waterweg en het vlak bij
de brug gelegen Fort Eben-Emael.
Het ene museum vertelt het verhaal over het begin van de Tweede
Wereldoorlog in België. Het richt
zich voornamelijk op de Duitse
verovering van deze brug en op de
streek, waaronder ook het fort. De
bezettingsperiode en de bevrijding
komen eveneens aan bod.

Binnenvaartquiz
Het tweede gedeelte van het
bezoekerscentrum gaat over de
binnenvaart. Hier komt de bezoeker meer te weten over de kanalen,
bruggen, sluizen en de binnenvaart. Het is ideaal voor kinderen,
die interactief aan de slag kunnen.
Het museum is modern ingericht

en heeft veel aanraakschermen en
videobeelden. Bezoekers kunnen
kiezen uit het doorlopende verhaal of doorklikken naar andere of
extra informatie. Op grote schermen worden beelden en foto’s
geprojecteerd over de binnenvaart.
Het is een belevingscentrum voor
jongeren en andere mensen die
graag actief ontdekken en leren. Ze
kunnen zien hoe een sluis werkt
en hun kennis over scheepvaart in
een quiz testen.
De jeugd wordt uitgedaagd om
een binnenvaartschip door een
sluis te manoeuvreren. Een robot
bouwt voor hen een brug. Al hun
zintuigen worden op deze wijze
aangesproken.
De Binnenvaart Experience leert
jongeren veel over de wereld van
de binnenvaart in Vlaanderen aan
de hand van goede verhaallijnen
en mooie museumstukken.

Zomerworkshop
Op dinsdag 20 augustus is er van
14.00 tot 16.00 uur een themaworkshop voor kinderen van 9
tot 12 jaar: ‘Zomer in en rond de
kanalen en de binnenvaart’. De
kosten bedragen 10 euro per kind.
Inschrijven kan aan de balie van
het museum.

Kijk voor meer informatie en
openingstijden op
www.debrugvanvroenhoven.be.
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Vakantiepret met bijzonder souvenir:
kinderen bouwen hun eigen bootje
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst
Jachthaven, scheepswerf en
‘bootbouwschool’ Scherpel heeft
het samen met zeilschool De
Vuurtoren allemaal. Tijdens de
hittegolf bouwden zes kinderen
in Loosdrecht zes nieuwe boten.
Op dinsdagmorgen begonnen de
vijf jongens en één meisje, van tien
tot twaalf jaar, met bouwpakketten van okoumé hout al op maat
gesneden. Onder vakkundige
begeleiding van drie zeilinstructeurs en twee scheepstimmermannen werden de bootjes in elkaar
gezet. Op vrijdagmiddag, in de
zinderende hitte, doopten ze hun
eigengebouwde scheepjes en lieten ze feestelijk te water.

Leergierig
Passie, liefde en enthousiasme
voor de eigen boot… Alles was
in de timmerweek overduidelijk
aanwezig bij de leergierige kinderen. Scheepstimmermannen Hans
Resoort en Renzo Meijwaard legden stapje voor stapje uit in welke
volgorde de planken, spanten en
gangen geplaatst moesten worden.
Geassisteerd door drie zeilinstructeurs werden de scheepjes op een
veilige manier in elkaar gezet.
Tussendoor, op de warmste momenten, zwommen en speelden
de zes jongeren in de haven. Op
vrijdag was het hoogtepunt, toen
de schepen onder het toeziend
oog van de ouders te water werden gelaten. De ouders applaudisseerden bij elke boot die uit de
loods kwam en mochten als dank
ook een rondje varen. Zes nieuwe
watersporters erbij met een eigen
boot… Welke werf doopt tegenwoordig nog zes schepen op één
dag?

Op de vierde en laatste dag konden de zes varen. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)

vakantie. “Het in elkaar zetten
en de tekening lezen is het moeilijkst.” Moeder Alina Meuldijk:
“Mijn kinderen komen al jaren
op de zeilschool, Frederieke wilde
liever naar de bootbouwschool en
een eigen boot bouwen; knutselen
vindt ze erg leuk.”
“Ik heb al een boot”, vertelt Daan
’t Jong. “Maar bouwen en klussen
vind ik superleuk.” Hij heeft thuis
een sloep. “Deze is leuker, omdat
ik hem zelf heb gebouwd en ik ga
er later mee zeilen.” Ook hij vindt
het lezen van de tekening en de
juiste schroeven vinden het moeilijkst. “Alles zelf in elkaar zetten en
ermee varen is het leukst.”

nen en netjes om de 10 centimeter
een schroef plaatsen is een kunst.
Ruben Lesterhuis had de zwaardkast als eerste klaar, hij zat als
eerste in de boot op het bankje…
Alleen het vlak zat er nog niet in.
Lesterhuis zeilt al met een optimist. “Mijn moeder vond de cursus op internet en omdat ik een
eigen boot wilde, ben ik hier gaan
timmeren. Het leukste is dat je alles zelf maakt en er daardoor veel
blijer mee bent.”
Chris Nagtegaal gaat ook voor
het klussen en een leuk resultaat.
Later zeilen, maar eerst roeien.
“De zeilschool was vol en toen

Doop
Hans Resoort was zeer tevreden
over het verloop van de cursus.
“Door de warmte hebben we de
kinderen regelmatig een time-out
gegeven en de waterglijbaan van
stal gehaald.” Patricia Scherpel
zorgde doorlopend voor frisdrank
en water, dat deed zij ook voor de
vijftig zeilschoolkinderen op de
Loosdrechtse Plas.
Op vrijdagmorgen moest de buitenkant nog afgelakt worden en
de bankjes en laatste latten worden geplaatst. Elk schip kreeg zijn
eigen kleur, rood, zwart, groen en
blauw.
Als laatste tekende Patricia Scherpel met vaste hand voor alle kinderen de naam op de boot. De
kinderen konden die met de gekozen kleur binnen de lijnen beschilderen.
Vervolgens zwemmen en wachten tot de feestelijke doop (met
champagne) om 16.00 uur, onder
toeziend oog en applaus van de
ouders.
Hans Resoort en Patricia Scherpel
hebben de liefde voor het water
en de boten met de paplepel ingegoten gekregen op de scheepswerf
en in de jachthaven. “Al tachtig
jaar bouwen we houten jachten

Een boot leren bouwen betekent ook leren samenwerken.

Frederieke Meuldijk, het enige
meisje in de groep, wil graag architect worden. “Timmeren en werken met hout vind ik heel leuk…
Dingen maken.” Zeilen vindt
ze een beetje leuk, ze zal vooral
gaan roeien met haar boot. Ze is
met haar ouders in Loosdrecht op

De eerste dag werd de kop van
het schip gelijmd, vervolgens
gingen de stuur- en bakboord
gangen eraan vast. Zodra dat
gelijmd en vastgeschroefd was,
gingen ‘s middags de spiegel en de
spanten met de zwaardkast erin.
Lijm en schroeven houden alles
waterdicht op zijn plek. Afteke-

kwamen mijn ouders dit tegen. Ik
vind klussen leuk en leer nu hoe je
een boot in elkaar zet. Als je naar
de tekeningen kijkt, is het makkelijk. De boeg maken en het buigen
van hout is leuk.”
Jaap Faber en Ruben Pluimers
denken
er
hetzelfde
over:
“Gewoon gaaf.”

Opperste concentratie.

op de Scherpel Jachtwerf. In de
beginjaren vooral zeilboten, zoals
de BM, Valk en Vrijheid; vanaf de
vijftiger jaren luxe motorvletten en
sloepen.”

Dubbel pret
Door verandering van de markt en
de vraag naar kennis over botenbouw ontstond naast zeilschool
De Vuurtoren, Scherpels bootbouwschool. Eerst voor volwassenen, met het bouwen van overnaadse roeiskiffs en sloepen.
Door het initiatief van een goede
vriend in 2015 kwam de volgende
stap, een bootbouwweek voor de
kids. Na vier dagen bouwen voor
de prijs van 640 euro gaan de kinderen naar huis met een heuse
zelfgebouwde boot.
Je kan er mee zeilen als met een
piraatje. Type Thimo 7 van Bouw
Je Bootje is door Caspar ten Berge
ontworpen als een bouwpakket.
Alle spanten en gangen sluit perfect op elkaar aan. Door elkaar
te helpen en samen te werken
kunnen de kinderen onder begeleiding op eenvoudig manier
met boren, zagen, schroeven en
schaven hun eigen zeil-, roei- en
motorbootje bouwen. Dubbel
pret als je het varen meerekent.
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Wij wensen ST Marine Support veel succes met de Auxilia

Non Ferro bv

BY

DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto Willem Weltevrede

DAMEN MULTI CAT 3515

Damen congratulates S.T. Marine Support on the naming of their new Damen Multi Cat 3515 ‘AUXILIA’.
We wish them every success for the future with their new vessel.
DAMEN.COM

ADV-4-009-1908-Damen Multi Cat 3515 264x188.indd 1
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Multi Cat Auxilia: spin in het web van de
baggerwereld
DOOR JOHAN DE WITTE

Wanneer je zoals Rienk Switijnk en Vasco
Tammes in 2007 van wal steekt met een
Shoalbuster 2308, die financieel krap
in de spanten gezet kon worden met
toekomst- focus op een forse Multi Cat
en er inmiddels een vierde Multi Cat
type 3515 – de grootste ooit door Damen
gebouwd – voor de wal ligt met de ST
Marine-vlag in de mast, mag je best trots
zijn.
Op karwei in België, voor de Nederlandse
kust en bij het leggen van pijpleidingen in
de Zwarte Zee had hun eerste Shoalbuster
geen last van kinderziektes. Dertig maanden
geld verdienen met slechts negentien dagen
reparatie werd de basis waarmee Rienk en
Vasco met Jos van Woerkum van Damen
Shipyards Hardinxveld een overeenkomst
voor de bouw van een Multi Cat konden
tekenen. Inmiddels gaf ST Marine met zijn
medewerkers, materiaal, vakmanschap en
presentatie een visitekaartje af dat in de
‘grote’ baggerwereld op het bureau ligt en de
bouw van de Auxilia mogelijk maakte.
We gaan kijken bij Damen… Zoeken hoeft
niet, de spierballen van deze Goliath imponeren. De eerste die we aan dek tegen komen is een oude bekende: voorman Willem
de Bruin. “Ja, onder de werkschepen is dit
een buitengewone krachtpatser.”
Willem, met grote kennis van nieuwbouwzaken, stopt ermee: “Dit is mijn laatste, wat
hierna komt is pensioen.” Zijn lach probeert

emotie te verbergen, maar dat mislukt. “Het
is mooi deze krachtpatser nog te kunnen af
leveren aan Rienk en Vasco. In de afgelopen
jaren heb ik met hen graag en met plezier
gewerkt. Overigens doen we dat bij Damen
met een team!” Willem voegde met zijn nononsense, doe maar gewoon-mentaliteit
veel kwaliteit toe aan Damen.
Maar we komen voor een interview met
Rienk en Vasco, die we schuilend voor de
zon achter een enorme HS Marine-kraan
vinden. De 38 graden zomer sluiten we buiten en we dalen af naar de pantry waar de
airco druppels zweet.
Waarom een 35x15 meter? Zo’n grote heeft
Shipyard Damen Hardinxveld toch nog nooit
geleverd?
“Nee, een uitdaging dus ook voor directeur
Jos van Woerkum. In de baggerwereld zien
we dat projecten en materiaal almaar groter en zwaarder worden. Als het even kan
groeien we daarin mee. Bovendien hebben
we geleerd dat wanneer je equipment onderscheidend is, dat ook werk oplevert.”
“De hydropennen hier aan boord zijn ongewoon stevig, ook de Kraaijeveld lier heeft
200 ton trekkracht en is kingsize uitgevoerd.
Een 40 tons A-frame staat op het hek voor
sleepbagger- of hijswerk. Daarnaast hebben
we ‘zeegebied A4’, wat betekent: mogen werken boven de 70e breedtegraad.”
Staan jullie hier straks zelf aan het roer?
“Ja, maar in een spiegelschema. Wel is er al-

tijd een tweede kapitein aan boord omdat
een opdrachtgever 24 uur op ons rekent. De
crew bestaat uit twaalf, waarvan altijd zes
aan boord zijn. Totaal is er slaapplaats voor
twaalf man.”
Welk karwei vergeten jullie nooit?
“In 2013 was het zoeken naar werk. Niettemin konden we de Multi Cat Nero Odin
op bareboat-basis verhuren naar Australië.
Wij hadden geluk en verdienden geld, een
concullega moest zes weken het dok in met
erg veel schade. De crew die dan aan boord
wordt gezet, bepaalt het succes of sloopt je
boot.”
Hoe gedraagt een Multi Cat zich bij windkracht 10?
“De boot geeft nooit een krimp, alleen de
medewerkers.”

De kraan heeft zichzelf als duurzaam in de
business getild. De waarde ervan is meer dan
de prijs, alhoewel je daarvoor, zo begrijpen
we, een heel mooi huis kunt laten bouwen.
Drie Caterpillars C32 met in totaal 2.910
bkW vermogen en Reintjes koppelingen en
ProMarin-schroeven zijn er voor voortstuwing. De bollard pul is 50 ton. De elektrisch
gedreven boegschroef is 540 kW sterk. Er
staan nog een C32 Cat en vijf indrukwekkende E-motoren voor de hydrauliek. Inclusief filtersystemen, tanks, manifolds en
elektrische equipment maken ze de machinekamer tot een walhalla voor de machinist.
Voordat we aan wal stappen, kijken we nog
even op de brug waar alle maritieme opties
fraai verwerkt zijn in indrukwekkende lessenaar en screens. De Auxilia is een ‘beest’.
Het is een plezier om aan boord te zijn… In
functie moet ze nog mooier zijn.

Wanneer het over hun medewerkers gaat,
is de bescheidenheid van Rienk en Vasco
plotseling over. Ze zijn trots op hun mensen, staan er tussenin, zijn samen sterk en
hebben een aanpak die met opdrachtgevers
matcht. De familieachternaam van beiden
verraadt een oude relatie met de zeevaart.
Als kapitein maakte Rienk zijn eerste mijlen
op de Harns van zijn vader en Vasco startte
zijn carrière aan het roer van een Damen
Shoalbuster van Hans van Stee. Beiden
koersten al enkele jaren op samenwerking
aan en verzilverden dat in 2007. Als je hen
naar hun carrière vraagt, is het nuchtere antwoord: “Het loopt zoals het loopt!”

Wikipedia vertaalt het Latijnse Auxilia in ‘hulptroepen’, en dat is precies waar deze Multi Cat op ‘drijft’:
hulp en assistentie. Onder een strakblauwe hemel zwierde de partner
van de kapitein, Elena Vat, de fles
champagne op 2 augustus tegen de
Auxilia aan scherven. Applaus! Zoals gebruikelijk bij Shipyard Damen
Hardinxveld werd het met speeches,
muziek, drank en buffet weer mari-

De uitrusting liegt er niet om. Een vertegenwoordiger van HS Marine vertelt dat het bedrijf voortdurend innoveert en deze kranen
uniek zijn: “Switijnk en Tammes vroegen of
het wat zwaarder kon dan gebruikelijk. Op
zo’n vraag stappen we achter de tekentafel
en het resultaat is twee gelijke kranen die
55 ton op 10 meter en 27,67 ton op 18,59
meter hijsen. Voor de bediening is er een
bedieningsplatform en radiografische afstandsbediening. Een overlastbeveiliging in
combinatie met een signaal of de tweede
kraan in functie is, zorgt voor veiligheid.”
Door het gebruik van hoogwaardige materialen zorgvuldig opgebouwde verfsysteem en
een strenge selectie van toegepaste componenten is een HS Marine-kraan zeewaardig.

tiem gezellig.

Aan de Auxilia leverden onder andere:

Wenst de bemanning van
Multi Cat 3515 Auxilia veel succes
en een behouden vaart.

~ 0321 382315
~ Dronten, Flevoland
~ info@straathofcontrols.nl
~ https://www.straathofcontrols.nl

-- Leverancier van ZF motorbedieningen --

Damen Shipyards Hardinxveld B.V.

one of the cranes is provided with a SWL 10 T winch

Afbouw

kit as well

Blokland Non-Ferro B.V.

Pon Power B.V.

Warmtewisselaars

3 Caterpillar voorstuwingsmotoren, type C32 van elk

Bureau Veritas Marine Netherlands

970 kW, 1 Caterpillar generatorset, type C32 van 830

Tekeningkeur, inspecties en afgifte Classe Certificaten

kW en 2 Caterpillar generatorsets, type C7.1 van 150

C. Kraaijeveld B.V. Machine- en Lierenfabriek

kW

Ankerbehandelingslier, sleeplier en ankerlier

Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

Corrosion Maritime

The 3 main propellers, diameter 2000mm, 4 blades

Impressed Current Anti Fouling (ICAF) systeem. Be-

and skew design

scherming tegen de aangroei van zeepokken, algen,

Reintjes Benelux bvba

mosselen en andere schelpdieren

3x WAF 675 L met reductie van 7,091:1

Damen Marine Components

Straathof Controls B.V.

Straalbuis:3x Ø2020 type Optima

Het complete motorbedieningssysteem voor het

Franssen Isolatiebedrijf B.V.

bediening van de keerkoppelingen en motoren

Isolatie, uitlaatgassen en accommodatie

Veth Propulsion B.V.

HS Marine S.r.l

Veth Tunnel Thruster, VT-400, 400KW at 1500 RPM

Two HS.Marine AKC 850/18 HE3 foldable and telesco-

WK Hydraulics B.V.

pic knuckle boom cranes with a max out reach of 18,5

Hydraulisch systeem stuurmachine

m. and a max. lifting capacity of 55 T. Both cranes are
equipped with a radio remote control system and an
electronic load moment limiting system where only

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Noodlottige sprong
“Provincie moet dwaling met van Stichtse Brug
Nautilus wil dat Noord-Holland tot inkeer komt

brugwachters herstellen”
Door onderbezetting van
brug- en sluiswachters komt de
veiligheid van de scheepvaart
en weggebruikers in NoordHolland ernstig in gevaar. Het
provinciebestuur moet daarom
tot inkeer komen, schrijft Jos
Hilberding in een open brief
aan het provinciebestuur
van Noord-Holland. De
vakbondsbestuurder van
Nautilus International reageert
op de bekendmaking van de
provincie in juli dat bruggen en
sluizen minder vaak bediend
worden als gevolg van een
personeelstekort.
De vakbond voor de maritieme
sector vraagt met de brief opnieuw
aandacht voor wat hij “een intussen
langslepend probleem” noemt: de
moeizame bediening van de brug-

gen en sluizen in Noord-Holland.
Hilberding wijst erop dat de bij de
FNV aangesloten vakbond al in
2016 waarschuwde voor de gevolgen van de aanbesteding toen het
bedrijf ODV Maritiem werd ingeruild voor Trigion, dat goedkoper
had ingeschreven. Maar zonder
ervaring, aldus Nautilus: “een bedrijf gespecialiseerd in onder meer
verkeersregeling, tunnelbewaking
en beveiliging. Het professioneel
bedienen van bruggen en sluizen
was op dat moment volstrekt onbekend bij dit bedrijf!”
In april 2017 begonnen de nieuwe
brug- en sluiswachters. Volgens
Nautilus kregen die een “extreem
korte inwerkperiode van 3 dagen”.
Doordat de loon- en arbeidsvoorwaarden slechter waren dan voorheen, stapten maar weinig van de
ervaren bedienaars over.

“Vanaf de overgang naar Trigion
tot aan heden hebben wij moeten constateren dat Trigion niet in
staat is de bruggen en sluizen optimaal te bemannen”, stelt Hilberding. “De pleziervaart en bovenal
de beroepsvaart ondervond en
ondervindt nog altijd de negatieve
gevolgen van de ondermaatse bezetting van bruggen en sluizen.”
“Provinciebestuur, neem uw verantwoordelijkheid en laat veiligheid op de brug en sluis en zeker
ook op het water voor u belangrijker zijn! Laat dit belangrijke werk
weer uitvoeren door een bedrijf
met voldoende gekwalificeerd
personeel met een nautische achtergrond. Door personeel dat
bovendien ook recht heeft op
fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarden!”

De scheepvaart op het Gooimeer
werd zaterdagavond 10
augustus gestremd wegens de
zoektocht naar een jongeman
die van de Stichtse Brug was
gesprongen en onder water
verdwenen. De 19-jarige inwoner
van Amersfoort werd na een
urenlange zoektocht in het water
aangetroffen. Hij was toen al
overleden.
De Stichtse Brug verbindt de provincies Noord-Holland en Flevoland met elkaar en ligt bij Blaricum en Almere. Nadat vrienden
van het slachtoffer alarm hadden
geslagen omdat de jongeman niet
meer boven water kwam, hebben hulpdiensten zaterdag in het
begin van de avond met man en
macht in het Gooimeer gezocht,
meldde Omroep Flevoland. Reddingsbrigades uit Huizen, Naarden en Blaricum namen deel aan

de zoektocht. Kort na 19.00 uur is
de reddingsactie gestaakt, laat de
brandweer weten. Er was niemand
gevonden.

Opsporing
De KNRM, duikers en brandweer
vertrokken en droegen de zoekactie over aan de politie die samen
met de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD)
verder is gaan zoeken. Uren later
werd de jongeman aangetroffen in
het water van het Gooimeer.
De scheepvaart werd tijdens de
zoekactie gestremd en na de
vondst weer vrijgegeven.

Toepasselijke naam: De Drijvende Kracht

Miranda start holistische praktijk aan boord
Na afronding van haar opleiding
tot reikitherapeut in juni kan Miranda van Meel met dit diploma
haar praktijk starten. Ze kan ook
andere ondersteunende hulpmiddelen inzetten om haar reikibehandelingen te versterken, onder
andere met behulp van edelstenen, etherische oliën, klankschalen en pendelen. Bij reiki geeft de
behandelaar door handoplegging
energie door aan de cliënt om
daarmee diens zelfhelend vermogen te activeren. Miranda (46)
gaat haar praktijk combineren met
het varen; ze is namelijk samen
met haar man Piet (47) mede-eigenaar van het 86 meter lange ms
Tiamo. Een naam voor de praktijk
heeft Miranda ook al: De Drijvende Kracht. “Omdat ik op een
schip vaar en behandelingen geef
die met energiekracht worden gedaan; dat vormt samen een mooie
combinatie.”
Hoe ben je in aanraking gekomen
met reiki?
“Ik kende het al wel; een nicht van
m’n vader is shiatsu-reikitherapeut
en die had me een aantal keren behandeld. Dat was zeer ontladend
en ontspannend. Dat ik er zelf mee
aan de slag wilde gaan, kwam toen
we door persoonlijke omstandigheden lange tijd hebben gelegen
met ons schip. Ik zocht activiteiten
om rust bij te vinden, ging wandelingen maken en zwemmen, maar
dat was niet genoeg. Op Facebook
zag ik reikilessen voorbijkomen;
dat kon vlakbij, in Druten. Daar
ben ik in februari 2018 begonnen.
In het begin kwam tijdens de reikilessen van alles boven… Door
de energie kwamen allerlei onverwerkte dingen los en alles moest
een plekje krijgen. Daar moest ik
mee aan de slag. Dat was uiteindelijk heel goed voor me. Doordat

hier aandacht voor was tijdens de
lessen, ben ik in juli Reiki 2 gaan
doen. We waren in maart weer
gaan varen en dat viel goed te
combineren.
Bij een ander instituut, in Zevenaar, heb ik tussendoor ook nog
dagcursussen EFT en Sedona gedaan (methodes om emoties vrij
te laten en te verwerken, red.) en
daar boden ze de opleiding tot reikitherapeut aan. Ik ben die in september 2018 gestart en heb ‘m afgelopen juni afgerond. Eind 2018
heb ik een cursus gedaan voor
aroma touch-massage, waar ik met
dezelfde etherische oliën werk als
in mijn opleiding, en afgelopen
voorjaar heb ik ook Acces Bars
(energiebanen en drukpunten in
het hoofd red.) geleerd. Eind dit
jaar hoop ik Reiki 3 (master) te
kunnen doen. Ondertussen heb ik
ook IET geleerd – waarin ook drie
graden zijn en een master. Dit is
heling met behulp van engelenenergie. Zeer krachtige behandelingen waarin dingen worden losgelaten en nieuwe dingen worden
ingegeven.”
En nu heb je het plan opgevat zelf
een praktijk te beginnen. Waarom?
“Ik wil mensen ook die ontspanning en ontlading laten ervaren.
Door hen weer energie te geven.
Een gezonde balans tussen lichaam en geest en dus tussen hart
en hoofd is een weldadig gevoel.
Bij heel veel klachten, voornamelijk lichamelijke, zit een diepere
oorzaak. Energieblokkades meestal. Als je die blokkades bevrijdt
door ze energie te geven, komt er
vaak van alles boven wat eventueel
verwerkt kan worden. Daardoor
kunnen de klachten verminderen
en zelfs verdwijnen en help je lichaam en geest te helen en dus
weer in balans te komen. Als men-

Kracht.
Samen met een medecursist, die
inmiddels een heel fijne vriendin
is geworden, doe ik ook nog research. Zo bezoeken we bij voorbeeld komend najaar de Therapeutenvakbeurs om te zien hoe
anderen zich presenteren met als
doel om eind volgend jaar daar
zelf te staan. En volg als afronding
nog de nodige cursussen, zoals die
tot Reikimaster, IET-master.”
Heb je al een praktijkruimte?
“De behandeling van de gasten
doe ik in de huiselijke sfeer van
mijn huiskamer, omdat tijdens
de vakantiereis de voorwoning
hun appartement is. Zijn er geen
vakantiegasten dan benut in de
voorwoning als praktijkruimte.”

Miranda van Meel: “Ik wil mensen ook die ontspanning en ontlading laten
ervaren.” (foto’s privécollectie)

sen dingen echt gaan verwerken
die ze jaren hebben weggestopt,
dan maak je de weg weer vrij voor
je energiebanen in het lichaam.
Als alles goed stroomt, dan is er
geen blokkade (pijn) meer.
Ik stel eerst een aantal vragen voor
een indicatie van het probleem. Er
zijn namelijk ook contra-indicaties. Mensen die ik absoluut niet
mag behandelen zijn mensen met
een pacemaker, psychose, zware
depressie of met epilepsie. Daar
kan de energie die ik geef een verkeerde uitwerking op hebben. Ik
ben als therapeut dan verplicht de
mensen door te verwijzen.
Ik ben als therapeut niet verant-

woordelijk voor het eindresultaat
na de behandeling… Het lichaam
heelt wat geheeld mag worden en
daarom zal de uitwerking voor
iedereen verschillend zijn. De
nawerking van de verschillende
methodes is ook verschillend van
elkaar: blijheid, opluchting, minder stress, ontspanning van het
lichaam en ruimte in het hoofd.”
Hoe ver ben je inmiddels met de
voorbereidingen?
Ik ben al ingeschreven bij de beroepsvereniging voor alternatieve
geneeswijzen, en binnenkort bij
de Kamer van Koophandel met
mijn praktijk naam: De Drijvende

Wordt het niet lastig om afspraken
te maken met klanten? Jullie zijn
immers altijd onderweg.
“Nee, dat is niet lastig. Ik kan naast
echte, fysieke behandeling ook afstandsbehandelingen geven. Deze
behandeling is vaak nog effectiever en intenser als de fysieke en
dus kunnen vervolgbehandelingen ook op deze manier worden
gedaan met de verschillende systemen waarmee ik werk.
Ik wil de praktijk ook graag combineren met Binnenvaartcruises.
nl. Via hen hebben we al regelmatig gasten die een paar dagen meevaren. Daarover ga ik praten met
de eigenaar, Alex Mutsaars, om
de gasten verschillende ontspanningspakketten aan te bieden.
En stel, als zich ooit een koper
voor het schip meldt, denk ik dat
we stoppen met varen. Dat is nog
niet concreet, maar als dat gebeurt, zet ik mijn praktijk aan de
wal voort.”
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THIS IS PARKER

Wereldwijd
marktleider

[

Op het gebied van
aandrijving, besturing
en procesbeheersing

Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van
technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en
procesbeheersing.
Parker levert producten in negen technologieën: hydrauliek, pneumatiek,
slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie, klimaatbeheersing,
electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook complete systemen,
aggregaten en power-units.

www.parker.nl
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HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?
Duurzaam, mechanisch en
Energie Investerings Aftrek
Uit voorraad leverbaar!
555 kW, 610 kW en 1030 kW
(755, 829 en 1400 pk)
Vraag vrijblijvend een offerte voor een motor of een
dealer voor de binnenvaart.
complete inbouw bij uw

Wim Steenbergen
Tel: 06-15204640 | info@shipfixtechniek.nl | www.shipfixtechniek.nl
Werklocatie: Werkschip Janny, gemeentehaven ‘s-Gravendeel

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
10 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

2 constructiebedrijven

Alles aan boord.

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

24 en 25 september 2019
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 24 september 2019 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

Uw contactpersoon: Leon Westerhof
leon.westerhof@messekalkar.de
Tel.
(+49) (0) 2824-910 149
Mob: (+49) (0) 151/526 63 129
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Flow Drechtsteden zet maritieme maakindustrie
in schijnwerpers
Op vrijdag 6 en zaterdag 7
september vindt de eerste editie
plaats van Flow Drechtsteden.
In en rond het Wantij en op
het Energieplein in Dordrecht
zijn wedstrijden van Solar
Sport One en presenteert de
maritieme maakindustrie uit de
regio zich. Zo zetten de zeven
samenwerkende Drechtsteden de
sector in de schijnwerpers.
De maritieme maakindustrie is
economisch van groot belang voor
de Drechtsteden en zodoende ook
een belangrijke bron van werkgelegenheid. Jong en oud kunnen
tijdens Flow Drechtsteden zien en
ervaren welke kansen de sector te
bieden heeft qua techniek, innovatie en welke banen voorhanden
zijn.
Het nieuwe evenement is onderdeel van de Wereldhavendagen, die gelijktijdig in Rotterdam
plaatsvinden. Een logische combinatie, vindt Maarten Burggraaf.
De Dordtse wethouder Economie,
Financiën en Evenementen is binnen de Drechtsteden samen met
André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) verantwoordelijk voor de
economische portefeuille.
Hij gaf de aanzet tot Flow Drechtsteden, met een initiatief om het
bedrijfsleven zichtbaarder te maken voor de bevolking. “Toen ik
vorig jaar wethouder werd, merkte
ik bij bedrijfsbezoeken al snel dat
ondernemers zelf heel gewoon
vinden wat ze doen en maken,

to is ‘Innovation today is energy
for tomorrow’.
Op zaterdag 7 september zijn er
ook bedrijven en scholen aanwezig op het Energieplein. Het is ook
mogelijk om een aantal bedrijven
te bezoeken en daar een rondleiding te krijgen. Het gaat om Veth
Propulsion in Papendrecht, Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht en
Scheepswerf Kooiman Hoebee in
Dordrecht. Bij die laatste kunnen
belangstellenden onder meer zien
hoe een binnenschip wordt gehellingd. Voor de bedrijfsbezoeken
dienen mensen zich vooraf aan te
melden.

Maarten Burggraaf: “De ambitie is om het evenement de komende jaren verder te laten groeien.” (foto gemeente Dordrecht)

terwijl het eigenlijk hartstikke bijzonder is. Maar daar treden ze niet
mee naar buiten. Er zou een soort
etalage moeten zijn waar het grote
publiek kan zien wat hier allemaal
gebeurt en hoe innovatief de maritieme maakindustrie is.”

Personeel
De sector heeft er belang bij zich
meer onder de aandacht te brengen – zeker bij jongeren. “Er is al
wel wat meer animo voor techniekopleidingen, maar als de maritieme industrie niet zichtbaar is, kiest
de jeugd niet voor een carrière
in die sector. Als ik ondernemers

vraag wat ze nodig hebben om te
kunnen groeien, antwoorden ze
bijna allemaal: meer personeel.”
De eerste brainstormsessie met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in december 2018 leverde enthousiasme en steun op.
“Het thema was snel duidelijk: we
zijn een maritieme topregio. Daar
komt bij dat we als Drechtsteden
samen met Rotterdam optrekken
als Rotterdam Maritime Capital of
Europe. Zij zijn in het buitenland
de naam en het merk; wij hebben
veel te bieden als het gaat om maritieme toelevering, mede voor de
binnenvaart. Zodoende past Flow

Drechtsteden heel goed bij de Wereldhavendagen. Bezoekers kunnen die programma’s en locaties
ook mooi combineren.”

Solar Sport One
Tijdens Flow Drechtsteden zijn er
op beide dagen zonnebootraces
op het water. Deze Solar Sport
One is een jaarlijks terugkerend,
internationaal event met studenten- en scholierenteams. Het
Energieplein aan het Wantij is de
vertrek- en aankomstplek voor de
etappes. Hier verrijst het ‘Solar
Village’. Het evenement draait om
sport en duurzaamheid. Het mot-

“In korte tijd hebben we deze
eerste editie opgezet”, zegt Burggraaf tot slot. “Het was mooi dat
het idee meteen werd gedragen
door de andere Economie-wethouders binnen de Drechtsteden.
En ook met steun van de partijen
die meteen aanhaakten. Zoals de
organisatoren van de Dag van de
Binnenvaart. We willen iets moois
neerzetten; de ambitie is om het
evenement de komende jaren
verder te laten groeien. Bedrijven
en organisaties uit de maritieme
sector en maakindustrie zijn van
harte welkom.”

Kijk voor het programma en om
aan te melden voor een bedrijfsbezoek (dat kan vanaf 28 augustus)
op www.Flowdrechtsteden.nl.

De zonnebotenrace Solar Sport One komt dit jaar naar Dordrecht.

• voor vervoer vanaf het Mittellandkanaal
• snelle afwikkeling
• uitstekende service
• GMP+ B4 gecertificeerd
ungsstark
zuverlässig - leist

telefoon +49 5745 92011-0 • telefax +49 5745 92011-20
info@koppe-logistics.de • www.koppe-logistics.de

wij zoeken
huur- en
regieschepen
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Werkendam 0183 67 80 30

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.

werkelijkheid

Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).
Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven
zoals Vaporsol en de initiatiefnemer
voor het project “Don Quichot”, die
voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal
worden.
Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

Elk detail klopt

VEL

OEP DE
R
G
W
U
O
B
L
E
D
MO

www.modelbouwgroepdevel.nl

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951
opgericht familiebedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het
produceren en installeren van pijpleidingsystemen voor de maritieme sector
en industrie.
Het bedrijf heeft ruime ervaring op
het gebied van advies en ontwerp tot
prefabricage en montage.
De werkzaamheden van DJPS, in
de maritieme sector, omvatten
complete installaties ten behoeve
van Baggerbouw, Zeevaart, Visserij, Binnenvaart en Jachtbouw
zoals Hopper- en Cutterzuigers,
Containerschepen, Sleepboten, Chemicaliëntankers en
Luxejachten.
Voor de industrie worden
projecten uitgevoerd ten
behoeve van onder andere
Aggregatenbouwers,
Lierenbouwers, Drinkwaterleidingbedrijven en Afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Mede door meer dan 60
65 jaar
ervaring, beschikt DJPS over
een grote hoeveelheid prakti-

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

sche ervaring en inzicht.

www.lovk.nl

w
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Maritieme verlichting van Haitech biedt ook
binnenvaart veel voordelen
der meer plafond- en wandarmaturen, binnenarmaturen voor
op- en inbouw in plafonds, tot
op anderhalve meter diepte gegarandeerde waterdichte armaturen
(IP68), klassieke koperen of geel
gekleurde bull eyes, E27-fitting
met ledlampen, met diverse montage- en aan- en afvoermogelijkheden, Led explosion proof verlichting tot klasse T6 en de led flood
lights. Naast de conventionele
flood lights leveren we sinds kort
een type met een plat design en
met een aluminium behuizing in
plaats van staal, voorzien van een
zeewaardige poedercoating en –
voor een optimale koeling – met
open ledmodules.” Er is er één er
die 300 meter ver kan schijnen;
het is daardoor mogelijk om met
één exemplaar het hele dek te verlichten.
“Deze uitvoering zorgt ook voor
verlichting bij tal van containerterminals. Voor het hele assortiment
geldt dat de prijs-/kwaliteitverhouding zeer concurrerend is; we zijn
met onze prijzen echt de laagste in
de (verlichtings-)markt. Dus, let
your light shine met de Haitech
Maritime & Industrial ledverlichting.”
Haitech is gevestigd aan Trapezium 170 in Sliedrecht. Bel voor
meer informatie (0184) 41 32 88
of mail naar info@haitech.nl. De
website (www.haitech.nl) is under
construction maar op korte termijn beschikbaar.

DOOR JAN HOEK

De Van der Leun Group, opgericht
in 1912, is een begrip in de baggersector, offshore en industrie. Haitech is sinds 2011 onderdeel van
het Sliedrechtse bedrijf en richt
zich op verlichting voor de maritieme en industriële sector. Lang
werd er geen gebruik gemaakt van
ledverlichting, maar daar is aan de
hand van Johan ten Wolde duidelijk verandering in gekomen.
Naast de zeevaart en industrie
gaat de accountmanager zich met
betrouwbare en kwalitatief hoogstaande armaturen en ledverlichting richten op de binnenvaart,
waarbij de gunstige prijsstelling
zeker spraakmakend is.
“Het assortiment bestaat uit spatwaterdichte, waterdichte en voor
tankers explosieveilige verlichting
die ten opzichte van de concurrentie 50 tot 75 procent voordeliger
is. Het stroomverbruik halveert
bijna ten opzichte van TL-verlichting en de levensduur gaat van
5.000 naar 50.000 uur”, stelt Ten
Wolde. Hij is voor de verkoop in
onderhandeling met bunkerstations en maritieme groothandels en
wil daarnaast een rol spelen bij de
levering aan rederijen en werven
voor zowel nieuwbouwschepen
als renovatieprojecten. Gezien de
vele voordelen van de maritieme
verlichting van Haitech is het assortiment een serieuze optie voor
de binnenvaart.

Lager stroomverbruik
In verband met vervuiling van de
rivieren moesten Chinese fabrikanten van TL-buizen stoppen
met de productie. Waar grote merken de TL-verlichting voortaan in
Duitsland lieten fabriceren, met
als gevolg een prijsverhoging van 2
naar zo’n 10 euro per stuk, bouwde Van der Leun de eigen Chinese
fabriek om van de productie van
TL- naar ledverlichting.
“De naam Haitech slaat niet alleen op de hoogwaardige kwaliteit, maar heeft ook een maritiem
tintje; hai is namelijk het Chinese
woord voor zee. Ons assortiment
is in eigen huis ontwikkeld en
gefabriceerd door Van der Leun.

Johan ten Wolde: “Ik hoop oprecht dat ook de binnenvaart de voordelen gaat inzien van ledverlichting aan boord.”

De aanschaf van de ledverlichting
ligt weliswaar wat hoger, maar na
zo’n drieënhalf jaar is al het omslagpunt; de investering is er ten
opzichte van TL-verlichting uit en
vanaf dat moment valt er alleen
nog maar winst te maken.”
“Je ziet in de ontwikkeling van
de binnenvaart een omslag naar
dieselelektrische schepen, maar
ook dat de certificering van de
zeevaart steeds meer in de binnenvaart gebruikt wordt. Wij kunnen
daar met ons assortiment perfect
op inspelen. Bijkomend voordeel
van ledverlichting is dat het veel

rustiger licht is en daardoor prettiger om mee te werken. Daarnaast
gaat de dieselconsumptie omlaag,
zo’n twee liter diesel per uur, en is
het stroomverbruik 40 procent lager dan bij TL-verlichting. Ik hoop
oprecht dat ook de binnenvaart
de voordelen gaat inzien van ledverlichting aan boord en overstapt
op de producten van Haitech”,
aldus een gemotiveerde Johan ten
Wolde.

Festivals
Die motivatie komt niet zomaar
ergens vandaan, want Ten Wolde

heeft zijn hele leven al een passie
voor verlichting en is opgegroeid
in de wereld van elektrotechniek.
Hij bouwde feestverlichting om
naar led en installeerde en onderhield licht- en geluidsinstallaties.
In de tijd dat hij zelf als DJ wereldwijd optrad en in eigen land op de
podia stond van alle toonaangevende festivals leerde hij veel over
verlichting. Dat komt uitstekend
van pas bij zijn werk voor Haitech.
Hij toont de uitgebreide catalogus
van het bedrijf, die een goed beeld
geeft van het ruime assortiment.
“Onze collectie bestaat uit on-
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info@gin-rotterdam.nl
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Gaat Ark van Noach
naar Israël?
Van 2012 tot 2016 lag de Ark van
Noach in Dordrecht en trok het bijzondere schip, dat het gelijknamige
Bijbelse verhaal vertelt, veel publiek.
Toen zou het op wereldtournee
gaan. Maar die strandde in Krimpen
aan den IJssel (foto). Daar ligt de Ark
al drie jaar te verpieteren. Eigenaar
Johan Huibers, die het 135 meter
lange schip zelf bouwde, krijgt van
de gemeente geen toestemming om
de deuren van het ‘museum’ te openen, omdat de vergunningen niet op
orde zouden zijn.
Nu heeft Huibers plannen om naar

Israël te verkassen, vertelde hij
onlangs tegen RTV Rijnmond. Toen
onlangs vanuit Israël interesse
werd getoond, is Huibers daarheen
gereisd voor overleg. De kansen
zijn gunstig, volgens hem. In de
stad Hadera zou een afmeerplek
beschikbaar zijn. Huibers hoopt dat
de replica in het voorjaar van 2020
naar het beloofde land kan.
(archieffoto Tekst & Toebehoren)

Verkeerspost Dordrecht verhuist
DOOR JOHAN DE WITTE

De Verkeerscentrale Dordrecht
aan de Van Leeuwenhoekweg
heeft zijn langste tijd gekend.
Het terrein, waar ruimte is
voor werk, evenementen en
havenactiviteiten, krijgt een
andere bestemming. Een nieuwe
post wordt ingericht in het te
renoveren Drechttunnel-gebouw
aan de Handelskade, naast de
Zwijndrechtsebrug.
“Als het maar langszij de Oude
Maas is en we er kunnen parkeren”, maken Rijkswaterstaat-em-

ployés zich zorgen, Zij bevolken
sinds 1971 het hele Duivelseiland
en kunnen zich daar tijdens de
lunchpauze therapeutisch laven
op eigen terrein. Waar vind je dat?
Zeker niet op de nieuwe locatie,
waar het wegverkeer de dienst bepaalt.
Of er naar hen geluisterd wordt?
Ik denk het niet. We zijn nieuwsgierig naar het hoe en waarom van
deze manoeuvre.
‘In de vaart der overheden’ worden
op grond van – erg vaak – ondoorgrondelijke argumenten beslissingen genomen waarvan burgers

en maritieme ondernemers niets
begrijpen.

Koers van RWS
De huidige huisvesting van de
Verkeerspost is gedateerd, ook de
systemen zijn aan vervanging toe.
Daarnaast leeft de wens om naar
het beschikbare vastgoed op een
nieuwe locatie te verhuizen voor
efficiënt gebruik.
Het project betreft de integrale
verhuizing (bedienruimte, kantoren, technische ruimte en aanverwante functies). De verkeerspost
gaat over naar het Drechttunnelge-

bouw. Hiervoor zijn bouwkundige
verbouwingen, aanpassing en vervanging van systeemtechniek en
installaties nodig.
Procap (adviseurs en projectmanagers) heeft daarvoor een breed
gedragen projectopdracht opgeleverd, waarin onder meer budget,
planningskaders, scopebeschrijving en organisatie zijn verwoord.
Deze opdracht is de basis voor een
intern team om het project te realiseren.
Gereed in april 2020!
(foto Johan de Witte)

Zwĳndrecht Onderneemt
Wilt u zich hier vestigen of uitbreiden,
heeft u vragen of ziet u kansen?
Neem contact met ons op via:
zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl
Zwijndrecht Onderneemt is het eerste
aanspreekpunt voor ondernemers. Wij
denken graag met u mee! Lef, doen,
verbinden en ondersteunen, daar staan
we voor. Zwijndrecht is de grootste
binnenvaartgemeente in Nederland.
Zo’n 800 binnenvaartondernemers
hebben hun thuisbasis in Zwijndrecht.
Veel toonaangevende bedrijven zijn bij
het water en de havens gevestigd.

Watergebonden bedrijvigheid en
havens zijn kenmerkend voor de
Zwijndrechtse economie. Wij kennen
de maritieme sector als geen ander
en signaleren relevante economische
ontwikkelingen. Samen met ondernemers werken we aan een krachtig
Zwijndrecht, een goed vestigingsklimaat
en optimale bereikbaarheid van onze
maritieme regio.

BEREIK +
REDACTIE

Laat dat maar aan ons over!

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA
VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)
IPHONE • ANDROID • TABLET

DOWNLOAD ONZE APP

VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl
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THIS IS PARKER

Wereldwijd
marktleider

[

Op het gebied van
aandrijving, besturing
en procesbeheersing

Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van
technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en
procesbeheersing.
Parker levert producten in negen technologieën: hydrauliek, pneumatiek,
slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie, klimaatbeheersing,
electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook complete systemen,
aggregaten en power-units.

www.parker.nl

