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OPLEIDING + CARRIÈRE

Inzicht in emotionele problematiek,
is de basis om vrijer te leven.

ABATO Motoren

www.scheepsmotorcalculeren.nl

Locatie: Dordrecht & Spanje

www.aggregaatcalculeren.nl
www.abato.nl . T: 088-2228600
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Binnenvaart zet zichzelf op de kaart
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Met het Nationaal Binnenvaart Congres heeft de bedrijfstak zich positief op de kaart gezet. Minister Cora van
Nieuwenhuizen (hier geïnterviewd door dagvoorzitter en
mede-organisator Henk van Laar) gaf in haar openingsspeech het belang van de binenvaart aan voor Nederland.
Ze bood ook aan te helpen met een nieuwe visie en werkwijze, die volgens haar noodzakelijk zijn om te overleven.
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T. 088 6699500

| eoc.nl

Onderzeeër moet weg
Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 68
E info@breko.com
www.breko.com
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KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

(078) 682 12 14

+31 (0)117 - 401 500

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

24 UURS
STORINGSDIENST

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

VANAF NU BIJ ONS
VE RKRI JGBAAR;

KOHLER EU STAGE 5
33kva & 45kva, CCR2

TEVENS KUNNEN WIJ DE GENERATOR
BIJ U AANBOORD INSTALLEREN.

Holland Diesel Maassluis
Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie
T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen
SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

|

+31 (0)184 67 62 62

w w.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl
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Boxinsider: track & trace voor containers
Havenbedrijf Rotterdam heeft
de ‘Boxinsider’ ontwikkeld. Via
deze applicatie kunnen verladers
en expediteurs op elk moment
zien waar hun containers zich
bevinden.
“Als ik online een boek bestel kan
ik vrijwel ‘live’ volgen waar het pakketje zich bevindt”, licht presidentdirecteur Allard Castelein toe.
“Met Boxinsider presenteren we
nu ook voor containers zo’n oplossing."
"Door de ontwikkeling van digitale toepassingen maken we onze
haven nog efficiënter, veiliger en
betrouwbaarder. Oplossingen als
Boxinsider zijn daar mooie voorbeelden van en sluiten daarmee

naadloos aan op onze ambitie om
’s werelds smartest port te zijn.”

Tijdrovend
Verladers, expediteurs en andere
gebruikers verzamelen nu doorgaans nog handmatig informatie
via diverse websites over waar hun
containers zich bevinden. Dit is
tijdrovend en foutgevoelig en kan
tot planningsfouten leiden, met
potentieel kostbare consequenties.
Met de Boxinsider is dat niet meer
nodig. Op basis van statusinformatie van containerschepen en
inland en deepsea terminals kunnen containers gevolgd worden:
de verwachte en werkelijke aankomst- en vertrektijden van schepen en het lossen en het vertrek

van de container bij terminals.
Gebruikers worden gewaarschuwd
bij vertragingen en verstoringen.
Boxinsider werkt als een losse applicatie, maar kan ook via een
koppeling geïntegreerd worden
met bestaande systemen.
ABC Logistics uit Poeldijk behoort
tot de eerste klanten. Het bedrijf
ondervindt nu al de voordelen
van het systeem. “Met Boxinsider
kunnen we snel en met minimale
inspanning een overzichtelijk
beeld vormen van de containers
die wij bij de verschillende Rotterdamse terminals verwachten”,
aldus accountmanager Remco
Verwaal. “Het is echt een heel gebruiksvriendelijke applicatie.”

(archieffoto Tekst & Toebehoren)

Nieuwe subsidieronde
‘Schone binnenvaart’

EVdB moet Europese
sterren schrappen

Innovatieve partijen kunnen vanaf
vandaag inschrijven op de
stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart
en duurzame logistiek in Rotterdam’.
Deze regeling van het Havenbedrijf
Rotterdam verstrekt subsidie aan
nieuwe binnenvaartprojecten die leiden
tot reductie van brandstofverbruik,
broeikasgassen (CO2, CH4) en
luchtemissies (NOx, PM). Aanvragen
kunnen tot en met 10 januari 2020
worden ingediend bij het Expertise- en
InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

De Europese Vereniging van Binnenschippers (EVdB) heeft te horen gekregen dat
haar logo, de Europese sterrencirkel met
daarin een ankertje, de indruk wekt dat ze
een Europese instelling is. Daarom sommeert de Europese Commissie de vereniging om het logo aan te passen. Dit meldde
de EVdB vorige week in een persbericht.
“Heeft de Europese Commissie niets
beters te doen dan ons logo te controleren?” klinkt het bij navraag. “We gebruiken
dit logo al sinds het begin; óók in onze
communicatie met andere organisaties en
Europese instellingen."
"Al die tijd heeft niemand er wat over gezegd. Waarom worden we dan nu ineens
op de vingers getikt? En gaat men nu ook
alle Europese sterrencirkels die je vaak op
vrachtwagens ziet staan onderzoeken?”
De EVdB laat de zaak uitzoeken door
haar juristen en benadrukt dat ze nooit
beweerd heeft een Europese instelling
te zijn. De organisatie beseft wel dat
haar manier van optreden niet overal
gewaardeerd wordt. “Blijkbaar zijn we
iemand – of het nou een persoon, instelling

De stimuleringsregeling staat open voor
aanvragen door ondernemingen, publiekrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdrage is 25 procent
voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75 procent voor projecten
die zijn gericht op concrete uitvoering van
demonstraties.

500.000 euro
Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar
voor deze ronde van de regeling. Gegadig-

den hebben tot en met 10 januari 2020 de
tijd om een voorstel in te dienen. Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad
de ingediende voorstellen beoordelen.
Rangschikking vindt plaats op basis van het
verwachte milieurendement (vermindering
brandstofverbruik, broeikasgasemissies en
emissies naar de lucht) per euro die in het
initiatief geïnvesteerd wordt tot 2025.
Bij de beoordeling zal “met extra interesse
worden gekeken naar ambitieuze, unieke en
innovatieve projecten, die de bestaande state-of-the-art voorbijstreven en de binnen
vaart zo ondersteunen bij het behalen van
haar klimaatambities”, kondigt het EICB
aan. Op die manier wordt rekening gehouden met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de bedrijfstak heeft
afgesproken de uitstoot te verlagen.
Meer informatie over dit project en de aanvraagdocumenten zijn te raadplegen op
www.eicb.nl. Voor vragen of meer informatie over de regeling kan men contact opnemen met Niels Kreukniet: (010) 798 98 30
of info@eicb.nl.

of vereniging is – zo’n doorn in het oog dat
men ons wil afremmen.”
De EVdB werd in 2018 opgericht naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de
ligplaatsen in de Keulse Rheinauhaven.
De vereniging riep haar leden toen op uit
protest te toeteren bij het passeren van de
Rheinauhaven. Vorige week werd bekend
dat de ligplaatsen in Keulen voor schippers
op lange termijn beschikbaar blijven.
Ook in Mainz liet (en laat) de EVdB van
zich horen nadat in de Zollhafen de ligplaatsen definitief plaats moeten maken
voor een woningproject aan het water.

Port of Amsterdam vindt nieuwe havenmeester binnen
eigen organisatie
Amsterdam heeft een nieuwe
havenmeester: Milembe Mateyo
is met ingang van 1 november
havenmeester van de hoofdstad,
rijkshavenmeester voor het
Noordzeekanaal en directeur
Centraal Nautisch Beheer. Zij
geeft leiding aan de Divisie
Havenmeester (DHM), die de
nautische taken van Port of
Amsterdam uitvoert.
Milembe Mateyo is opvolger van
Marleen van de Kerkhof, die in juli
sectormanager/plaatsvervangend
commandant
bij
Brandweer
Amsterdam-Amstelland werd.
Ze werkt sinds 2009 voor Port of
Amsterdam. Ze is nu hoofd Ruimte en Milieu. Daarvóór was ze
achtereenvolgens als leidinggevende van een groep verkeersleiders

en sluiswachters en strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester.

Verbinder
Koen Overtoom, CEO van Port of
Amsterdam, zegt: “Milembe is een
echte verbinder die met haar kennis en ervaring heel goed invulling
gaat geven aan de rol van (rijks-)
havenmeester. Wij kennen haar
als een gedreven collega met een
hart voor de publieke kant van het
bedrijf. Zij kent de operatie van
binnenuit heel goed en wij zijn
dan ook blij met Milembe in deze
belangrijke rol.”
Zelf zegt de nieuwe havenmeester:
“De haven is volop in ontwikkeling en verandert voortdurend.
Mijn belangrijkste taak en doel is
om in deze constant veranderen-

de havenregio te zorgen voor een
veilige, vlotte en duurzame afhandeling van het scheepvaartverkeer.
Daarnaast ga ik mij als (rijks-)

havenmeester bezighouden met
digitalisering van de haven en de
kansen die dit biedt. Volgend jaar
wordt een belangrijk jaar; ik kijk

Milembe Mateyo begint op 1 november als (rijks)havenmeester.
(foto Port of Amsterdam)

uit naar een goede samenwerking
rond SAIL 2020.”

Divisie Havenmeester
DHM oefent de publieke taken uit
van Port of Amsterdam en voor
het Centraal Nautisch Beheer.
Vanuit die rollen is de havenmeester verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Het beheersgebied loopt van 12
mijl buiten de pieren in IJmuiden
tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam.
De Divisie Havenmeester doet dat
in opdracht van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
Rijkswaterstaat en de gemeenten
Velsen, Beverwijk, Zaanstad en
Amsterdam. Er werken circa 180
mensen.
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Van Nieuwenhuizen: miljard nodig voor
vergroening binnenvaart
Voor vergroening van de
volledige binnenvaart is
een miljard euro nodig.
Dit vertelde minister Cora
van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat
op 3 oktober bij het Nationaal
Binnenvaart Congres in de
Rotterdamse Diergaarde
Blijdorp.
Er wordt al een poos gesproken
over een Vergroeningsfonds. Concreet is dat fonds nog niet. Van
Nieuwenhuizen vertelde na afloop
van het congres tegen de Binnenvaartkrant: “Dat is de categorie
‘broedende kip’; dus daar kan ik
niet heel veel over zeggen. Maar
voor mij is duidelijk dat iedereen
er straks van moet kunnen profiteren en niet één of twee grote
bedrijven. De hele sector moet er
gebruik van kunnen maken. Het
is altijd ingewikkeld om zoiets te
regelen.”
De minister vindt dat de sector iets
van de Nederlandse overheid mag
verwachten als het om vergroening gaat. “We hebben al geld in

Minister Cora van Nieuwenhuizen:
Als de binnenvaart op dezelfde voet
doorgaat, verliest ze.

Met ruim 350 deelnemers was het congres uitverkocht. (foto’s Tekst & Toebehoren)

de Green Deal zitten en men mag
op mij rekenen dat ik voortdurend
probeer extra middelen ervoor te
krijgen.” Voor onderdelen van de
Green Deal is nu 15 miljoen euro
beschikbaar.

Krachtige toekomst
Er moet meer veranderen, vindt de
minister. Ze vertelde bij het congres dat in de binnenvaart nieuwe
vormen van ondernemen nodig
zijn. De binnenvaart moet de slag
van schip naar keten maken en
meer samenwerking is de sleutel
voor een krachtige toekomst, hield
ze haar gehoor voor in Blijdorp.
Iedereen die ertoe doet in de
Nederlandse binnenvaart, was
aanwezig op het Nationaal Binnenvaart Congres. Het evenement
was georganiseerd door BVB, EICB
en BTB en was met ruim 350 deelnemers stijf uitverkocht.
Nederland heeft de binnenvaart

nodig, aldus Van Nieuwenhuizen.
“Om op een duurzame en efficiente manier onze goederen te vervoeren, om het dichtslibben van
de wegen te voorkomen en onze
internationale concurrentiepositie
te versterken.”

Achterblijven
“Op dezelfde voet doorgaan is a
losing game. Want ik zie dat de binnenvaart de concurrentieslag gaat
verliezen als iedereen op dezelfde
voet doorgaat. Verladers zijn geneigd om vooral weer voor de weg
te kiezen in plaats van het water.
Op het gebied van verduurzaming
en digitalisering dreigt de binnenvaart achter te blijven. Begrijpelijk
want als je als schipper maar één
keer in de dertig, veertig jaar kunt
innoveren, krijg je het moeilijk.
Een vrachtwagen vernieuwt eens
in de pakweg zeven jaar.”
Zo’n frequentie is door de hoge in-

vesteringen in de binnenvaart niet
op te brengen voor ondernemers,
besefte Van Nieuwenhuizen.
Haar advies: “Het gaat een stuk
makkelijker als je dit gezamenlijk
oppakt, bijvoorbeeld in de vorm
van coöperaties. Eigendom van
een schip is ook niet per se noodzakelijk. Leasen is ook een mogelijkheid.”
“Er is nog veel potentie: de grens
van de capaciteit van onze rivieren
is nog lang niet in zicht! We hebben de kennis. We hebben fantastische voorzieningen om innovaties te testen. Er liggen voldoende
kansen om te verzilveren. Maar
daar is wel uw inzet voor nodig”,
spoorde de minister de congresdeelnemers aan. “Grijp uw kansen als ondernemer, investeer in
samenwerking, laat u horen en
zien in de logistieke keten. Samen
staan we sterker!”

Blue Road Award voor Shipping Technology
De Blue Road Award 2019
is gewonnen door Shipping
Technology. Het bedrijf kreeg
de prijs voor zijn baanbrekende
werk op het gebied van
autonoom varen. De prijs werd
donderdag 3 oktober uitgereikt
aan het slot van het Nationaal
Binnenvaart Congres in de
Rotterdamse dierentuin Blijdorp.
Shipping Technology heeft de
black box pro ontwikkeld: een computer waarop alle nautische apparatuur kan worden aangesloten.
Die data worden verwerkt in een
algoritme waardoor het systeem
leert varen. “Je kunt het zien als
een kapitein in opleiding”, zei
binnenvaartondernemer Remco
Pikaart, die oprichter is van Shipping Technology.
Bij de jongste tests met autonoom
varen presteerde het ‘voorspelmodel’ goed. 80 tot 90 procent
van de tijd volgde de virtuele
kapitein de correcte koers, vertelde
directeur Tom Boerema.
De Blue Road Award, die in 2015
voor het eerst werd uitgereikt, is
bedoeld om een persoon, bedrijf
of organisatie te eren die een ver-

Tom Boerema (links) en Remco Pikaart ontvingen de prijs uit handen van EICB-directeur Khalid Tachi (rechts).

dienstelijke bijdrage heeft geleverd
aan de ontwikkeling van de binnenvaart in Nederland.
Iedereen kon een kandidaat voordragen. Uit de inzendingen hadden de organistoren van het Nationaal Binnenvaart Congres (EICB,

BVB en BTB) drie genomineerden
geselecteerd.
Naast Shipping Technology waren
dat Danser Group (voor de invoering en certificering van een reefer
monitoring-systeem) en de varende ondernemer Jan Fernhout van

motorschip Wantij (die als eerste
EURO6-motoren liet installeren,
waarvan de uitstoot voldoet aan
de stage V-normen). De deelnemers aan het congres konden met
hun smartphone stemmen en bepaalden zo de winnaar.

Boeren
Na de actie van de boeren gaat het
roer driemaal om. Kijkend naar de
tractoren op de snelwegen bedacht
‘Den Haag’ dat de maximumsnelheid
nog wel wat verder omlaag kan. Persoonlijk vind ik dat alleen elektrische
auto’s harder dan 130 moeten kunnen rijden. Ik denk dat je dan helemaal geen ander (belasting)voordeel
voor de aanschaf van auto’s met een
stekker hoeft te bieden. Wie wil er
dan nog in zo’n trage benzinebak
rijden?
Er was een tijd dat boeren en schippers over één kam werden geschoren. Die tijd is voorbij. Boeren veroorzaken recordﬁles en de schippers
lossen ze op. Gaandeweg zijn schippers voorbeeldige modelburgers geworden. In het verleden gingen ze
weleens dwarsliggen of ze ontdekten
dat ze samen sterker waren en de
waterweg konden blokkeren. Met
de schaalvergroting in de binnenvaart werden de blokkades almaar
kleiner, tot ook die werden opgelost.
Waar de boeren inmiddels volop in
de vuurlinie liggen als de boze producenten van ammoniak – ook een
oplosmiddel, maar niet voor problemen – varen schippers ontspannen
en wel in de luwte.
Inmiddels snapt zelfs een minister
dat de bootjes goed zijn voor het
milieu. Als ze al niet schoner zijn,
bezorgen ze zeker minder overlast.
Het is een beetje zoals een vliegveld
op een eiland in de zee aanleggen.
Voor het milieu helpt het geen zier,
maar de overlast neemt met sprongen af, want er wonen geen mensen
in de zee. Dus uitbreiden die handel.
Na ons de zondvloed. Of een stijgende zeespiegel, what’s in a name?
De boeren boos naar Den Haag, zoekend naar Carola, zonder Yvon Jaspers. Veel sympathiebetuigingen
voor de boeren, maar als je echt een
beter imago wilt, moet je geen ﬁles
veroorzaken.
De binnenvaart heeft bedacht dat al
dat geprotesteer een moeilijk imago
oplevert. Dat moest anders. En nu
luisteren we braaf naar het advies
van Cora. De minister begrijpt dat
een schip langer meegaat dan een
vrachtauto waardoor innovatie niet
echt vlot gaat. Ze lost dat op: ga
samenwerken. Hmm, dus als je een
schip samen exploiteert, gaat het
minder lang mee. “Je hoeft een schip
niet te kopen, je kan het ook leasen.”
Voor welk probleem is dat een
oplossing? De ambtenaar die dat bedacht heeft, verdient de ‘Schiphol-inzee-prijs’. Het wordt misschien tijd
om een autistische, Zweedse tiener
langs het ministerie te sturen. Het
helpt niets maar die zegt waar het op
staat. Die komt tenminste niet aan
met nonsens over ‘klaar zijn voor de
toekomst’ en dat ‘de binnenvaart de
slag van schip naar keten moet maken’. Cora heeft ergens een klok
horen luiden. De klepel is zoek.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

SCHEEPSMAKELAAR
In opdracht van METIS ADVOCATEN te Antwerpen, Meester Stéphane Van Moorleghem,
in de hoedanigheid van Curator van het faillissement van Yoni Pius, veilen wij

het motorvrachtschip “CHEYENNE”

Afmetingen:
Bouwjaar:
Laadruim:
Luiken:
Hoofdmotor:

L.: 89,25 m, Br.: 11,38 m, H.: 3,40 m, Inzink.: 3,28 m, laadv.: 2354 ton.
VS: 1974 Dordrecht – AS: 1913 Capelle a/d Ijssel, 1991 Pont-de-Loup (B).
Een ruim, stalen laadvloer, rechte beunen
Aluminium Friesche kap met éénmansluikenwagen (type: Blommaert)
Cummins, type: QSK50-M, vermogen: 1176 kw (1600 pk), t/min: 1800,
bwj: 2008 + Straalbuis.
Keerkoppeling: Masson, type: RSD701.
Boegschroef:
Type: Van Ballegooy - stuurrooster 360°
Motor:
DAF – type: XE390C1 – Vermogen: 390 kW – t/min: 1900 – Bwj: 2005.
Generatoren:
2 x Fabr. IVECO, 1 x 30 KVA, 1 x 45 KVA.
Stuurwerk:
Hydraulisch, Fabr. Van der Velden, 2 roeren.
Elektriciteit:
24/220/280 V.
Autokraan:
L: 11 m, SWL: 1500 kg.
Woningen:
AS: woonkamer, open keuken, badkamer, 3 slaapkamers
VS: 1 BB-zijde en 1 SB-zijde: beide voorzien van slaapgelegenheid +
open keuken + badkamer
Stuurhut:
Op hefkolom, beweegbare aluminium bovenbouw. 3 lagen containers
Airconditioning: In woning A.S. en stuurhut.
Navigatieapp.: In de stuurhut: U-vormige lessenaar met complete navigatie-apparatuur.
Radar op beweegbare radarmast op het voor- en achterschip.
Ankerlieren:
VS: dubbelschijfs oliebaddraadlier, 2 ankers.
AS: enkelschijfs oliebadlier, 1 anker met ketting..
Koppellieren:
VS: 2 stuks.
Verwarming:
CV-ketel, elektr. + vloerverwarming
Certificaat:
C.V.O. geldig tot 02/03/2020.
Diktemeting:
Vlakrapport van 2014 aanwezig.
Ligplaats:
Wijnegem, linkeroever - wachtkade
Info:
Theo Moons, 7/7 bereikbaar
Tel.: +32 475 499448 of +31 611 370447. E-mail: theomoons@skynet.be
Biedingen aan: Mr. Stéphane Van Moorleghem via e-mail: svm@metisadvocaten.be
Bezichtiging:
Zonder afspraak op 30/10, 04/11 en 09/11/2019 telkens van 11 h tot 16 h.

Voor info:

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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.

Afsluitdatum van de biedingen: 15/11/2019 om 18 h.

incl. voorrijden
excl. btw

De verkoop geschiedt onder de volgende voorwaarden:
- met goedkeuring van de Curator en de Rechter-Commissaris.
- Eventuele tussentijdse verkoop door de Curator is mogelijk.
De omschrijving wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden
en zonder verantwoordelijkheid voor de feitelijke staat waarin het schip zich bevindt. Deze staat is goed
gekend door de Koper, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken, zonder enige garantie door de Verkoper.
LEVERING VOOR ZUIVER, ONBELAST EN VRIJ VAN ALLE HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN EN
BESLAGEN.

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

MVS – Moonrakker

MVS - Fame

MVS – Rainbow

MVS– Philadelphia

BOUWJAAR 1951 - Meindrich
AFMETINGEN 84,58 m x 8,20 m x 2,50 m - 1167 TON
MOTOR Baudoin 1000 pk, bouwjaar 2017 CCR2
Nieuw vlak - Achterschip vernieuwd
Correcte prĳs!

BOUWJAAR 1971 - Mitrovica - Servie.
AFMETINGEN 84,65 m x 9,10 m x 3,02 m - 1555 TON - 81 TEU
MOTOR ABC - 1200 pk , revisie 2014
Zeer ruime woning
Schip is om door een ringetje te halen.

© CMP KLINK - MARINETRAFFIC.COM

BOUWJAAR 1957 - Berlĳn
AFMETINGEN 74 m x 7,55 m x 2,5 m - 912 TON
MOTOR Volvo Penta 600 pk , bouwjaar 2005
3 x 220/380 - boegschroef
Starters... is dit jullie springplank?
© JAMES DUFFY - MARINETRAFFIC.COM

BOUWJAAR 1950 - Mainz Monbach
AFMETINGEN 67 m x 8,20 m x 2,52 m - 919 TON
MOTOR Cummins 675 pk, revisie 2009
2 Ruimen – Staal over azobé - Elektriciteit vernieuwd 2018
Overzakbaar stuurhuis - Zeer gunstige prĳs!

www.kliek.be

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

© PETER KOSZTOLICZ - MARINETRAFFIC.COM

Peter Tinnemans 0622957187 |

GEZOCHT
Container duwbakken
met boegschroef.

Het volledige middenvoorschip 2007 en mooi aan elkaar
gestrookt. Vast werk overname en inruil bespreekbaar.
Opstappen en varen.

MVS– Brizo

BOUWJAAR 1973 - Langerbrugge
AFMETINGEN 95 m x 10 m x 3,02 m - 2047 TON - 2900 m³
MOTOR 2 x 750 pk Cummins QSK 19
bouwjaar 2010 in geluidsdichte kast
Vlak en buikdenning bj 2017. Ruime woning.
Tonnage versus ruiminhoud = geweldig goed

© HUTSE LUC - MARINETRAFFIC.COM

© SHIPPHOTO

© WALDEMAR SNOCH - MARINETRAFFIC.COM

MVS– Navalo

BOUWJAAR 1954/ 2007
AFMETINGEN 81m x 9.07m x 2.58m - 1251 TON - 81 TEU
MOTOR Mitsubischi 862 pk , bouwjaar 2009, CCR2

Cargo duwbakken
in diverse afmetingen
met of zonder luikenkap.

Boterhamvaartweg 2, 2030 Antwerpen, +32 475 27 47 67
gsk@gskbrokers.eu - www.gskbrokers.eu

© FRANK22 - MARINETRAFFIC.COM

BINNENVAARTSCHEPEN
DROGE LADING • TANKERS
DUW/SLEEPBOTEN
WOONBOTEN • NIEUWBOUW

MVS – Alcatraz

BOUWJAAR: 1971 - Melnick (CZ)
AFMETINGEN 80 m x 9,24 m x 2,52 m - 1217 TON - 48 TEU
MOTOR Caterpillar C32 , 750 pk, bj 2014, 09/2019 10.200 uur
Zeer goed onderhouden schip, volledig
doorgerepareerd. Inruil bespreekbaar.
U wenst geen aanpassingen te doen, dan is dit uw schip.

MVS Miranda

BOUWJAAR 2001 - Orsova
AFMETINGEN 110 x 11,45 x 3,50 - 2989 TON - 208 TEU
MOTOR Caterpillar 3512 - 1521 pk, revisie 2011
Spudpalen Leuwenstein
Laat de kans niet liggen,
om dit schip te bezichtigen.
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ASV: “Waar blijft werkbare hardheidsclausule?”
Investeringen die nodig zijn
om schepen aan de strengere
technische eisen van de CCR
en de Europese Unie te laten
voldoen, zouden voor 50 procent
gesubsidieerd moeten worden.
Dat stelde de ASV zaterdag
28 september voor op haar
najaarsvergadering in Rotterdam.
“Eigenlijk zijn we principieel
tegen subsidie en vinden we dat
het beleid moet worden aangepast”, zei voorzitter Gerberdien le
Sage, “maar we kunnen niet anders. En de Fransen en Walen krijgen ook al subsidie als ze investeren in hun schip. Dat is oneerlijke
concurrentie.”

Te laat
De ASV strijdt al jaren tegen de
invoering van een reeks strengere
eisen van het ROSR (van de CCR)
en ES-TRIN (Europese Unie) die
voorschriften voor nieuwbouwschepen straks ook voor bestaande
schepen laten gelden. Regels die
niet noodzakelijk zijn vanuit het
oogpunt van veiligheid. In veel gevallen zijn ze onmogelijk of alleen
tegen zeer hoge kosten te realiseren. Daardoor dreigen honderden
oudere schepen tot circa 1.500 ton
naar de sloop te verdwijnen.
Er bestaat een hardheidsclausule

waarmee een scheepseigenaar
ontheffing kan aanvragen. De
procedure is echter ingewikkeld
en duurt lang. Daardoor maakt
niemand er gebruik van. Na overleg met minister Cora van Nieuwenhuizen besloot de ASV mee te
werken aan het om de vereenvoudigen en promoten van de hardheidsclausule.
Maar er zit geen schot in, klaagde
Le Sage op 28 september. “Het is
nu te laat: op 1 januari gaat de
nieuwe regelgeving al in. Niemand
gelooft erin en niemand wil er
energie insteken.”
Daarmee doelde ze vooral op de
ambtenaren van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
“De minister zelf is welwillend.”
“Jan Hendrik Dronkers (de Directeur-Generaal, red.) leek er ook
van overtuigd dat er iets moet gebeuren”, zei Joost Sitskoorn van
evofenedex, die bij de ASV-vergadering aanwezig was. De verladersorganisatie wil de ASV helpen om
Dronkers of desnoods de Tweede
Kamer ertoe te bewegen alsnog
werk te maken van een betere
hardheidsclausule.
Als de koude sanering van kleine
schepen toch niet kan worden afgewend, dan moet de overheid
maar met een pensioenvoorzie-

ning komen voor de schippers die
noodgedwongen stoppen, vindt
de ASV. “Een compensatie”, zei Le
Sage. “Net zoals ze die aan de boeren willen geven.”

Lobby
Ron Breedveld, lid van de ASVdenktank, gaf aan wat het wensenlijstje van de vereniging is voor komende jaren. Die punten ging een
delegatie van het bestuur enkele
dagen later, op donderdag 3 oktober, op het Binnenhof bij SP, PVV
en CDA bepleiten. Dat lobbyen
gebeurde met het oog op de commissievergadering van 17 oktober
als de binnenvaartwoordvoerders
van de Tweede Kamer over infrastructuur vergaderen met minister
Cora van Nieuwenhuizen.
Op dat lijstje staan onder meer
minimaal vijf plekken verspreid
over het land met ligplaatsen waar
schippers langere tijd mogen liggen, als ze door omstandigheden
(ziekte bijvoorbeeld) niet kunnen
varen. “En overal zouden de bordjes met ‘maximaal 3 x 24 uur liggen’ moeten verdwijnen.”
De ASV wil ook dat er een evaluatie komt van afstandbediening van
bruggen en sluizen. Het vermoeden bestaat dat er meer ongevallen en aanvaringen door ontstaan,
dat er meer oponthoud voor de

ASV-voorzitter Gerberdien le Sage: “Niemand wil energie steken in betere
hardheidsclausule.”

binnenvaart is. Ook zouden spertijden afgeschaft moeten worden
en moet er meer én goed opgeleid
bedienend personeel komen.
Centrale bediening op afstand
levert bezuiniging op, maar de
ASV is ervan overtuigd dat de
kosten uiteindelijk hoger uitvallen. Breedveld gaf als voorbeeld

dat Friesland 22.000 minder
bedieningsuren hoeft in te zetten.
“Maar tegenover die ‘goedkope’
uren staan dure ICT’ers die nodig
zijn en het verhelpen van de vele
storingen kost ook geld. Daar
komen dan de maatschappelijke
kosten, zoals de vertragingen voor
de binnenvaart, bovenop.”

Onderzeeër is gevaarlijk en moet weg
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Gemeente Amsterdam verwijdert
en sloopt de onderzeeër Foxtrot
B-80 in de haven van de NDSMwerf. De boot verkeert in zeer
slechte staat en is een gevaar
voor de omgeving.
De 90 meter lange onderzeeboot
is van Russische makelij. De Foxtrot-klasse is tot begin jaren 80
door Rusland gebruikt.

Het schip roest en bevat veel
asbest en andere schadelijke stoffen, waaronder chroom-6. De
sloopvoorbereidingen starten 25
november.

Mislukt
De Foxtrot werd in 2002 door
ambitieuze ondernemers naar
Amsterdam gehaald om hem in
te richten voor presentaties en bijeenkomsten. Dat project mislukte,

waarna verschillende partijen zich
achtereenvolgens over het schip
ontfermden. Ook zonder succes.
De laatste jaren werd er volgens de
gemeente niet meer naar het schip
omgekeken.
Het vaartuig gaat half december
op transport. Dat vereist een specialistische aanpak. De Foxtrot
wordt tussen pontons de haven
uitgesleept richting Rotterdam,

om scheuren en zinken tijdens het
transport te voorkomen. Het slopen
zal een groot deel van 2020 in beslag nemen, stelt de gemeente.
Het nieuwe Nederlandse staalrecyclingbedrijf Purified Metal
Company (PMC) in Delfzijl, moet
ervoor zorgen dat de onderzeeër
duurzaam wordt verwerkt, zodat
het milieu geen schade oploopt.
In deze fabriek wordt de asbest
veilig afgebroken, zodat het reste-

rende staal kan worden gerecycled.
PMC heeft als eerste bedrijf ter
wereld technologie ontwikkeld
om asbesthoudend metaal te recyclen. Het staal wordt verhit tot
een temperatuur van 1.500 graden
Celsius, waardoor de asbestvezel
volledig afbreekt.

De Russische onderzeeër ligt al jaren weg te roesten. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)
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FAMILIEBERICHTEN

KICKER / ZOEKERTJE

geboorte • verloving • huwelijk • overlijden • dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

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 !

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

Wij zijn verdrietig dat op woensdag 25 september
is overleden, onze collega

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

Johan Vink
,op de leeftijd van 80 jaar.
Johan hoorde vanaf het begin van ons bedrijf bij ons
team. We herinneren hem als een betrokken collega en
als een zorgzaam vaderfiguur voor velen van ons. Geen
klus was Johan te veel, hij deed zijn werk met vreugde
en stond altijd voor ons allen klaar. We gaan zijn ervaring
en kennis, maar vooral zijn persoonlijke betrokkenheid
missen.
We wensen zijn vrouw Ans, hun kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

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

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!

“Dankbaar voor alle mooie momenten
en herinneringen!”

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

Namens alles collega’s van Teus Vlot Diesel Marine B.V.
en Diesel Motoren Service B.V.

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

BEMANNING NODIG?
Continental Crewing biedt u per direct
gemotiveerde
Filipijnse (licht)matroos.
Vanaf Euro 103 per dag.
Email : sales@continentalcrewing.eu
T + 31-1089-00061
T + 49-3222-1094-892
www.continentalcrewing.eu

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

Te Koop MS Wesu 70 m x 8,20 m x 2,68 m,
1031 ton.
Bouwjaar 1964. Deutz 616, 830 pk, 1830
toeren uit 2004.
SI tot 28 februari 2020.
Te koop voor 80.000 euro.
Voor meer info: 06-48783108.

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

KAPITEIN GEVRAAGD
1 week op 1 week af
op het MTS THALASSA

Tel: 00352 26 70 52 51
Mail: ara@inom.lu

HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com

2 serieuze studenten, broer en
zus, zoeken kleine (2-kamer)
ruimte in Rotterdam.
Max budget € 750 p/m. Simpel, klein,
schoon. Houden toezicht op woning
wanneer gewenst.
Bel, mail of app!
06-13663883 - jantijmen@gmail.com

Te koop
CONTAINERDUWBAK

bwj 2000

Afm.: L: 90,00 m - Br.: 11,45 m
H.: 4,61 m - Inz.: 3,80 m - T.: 2883;
Ruim: 1, rechte beun, geen luiken.
Boegschr.: v. Tiem, mot.: CAT 607 pk
Hekschr.: v. Tiem, mot.: CAT 542 pk
Generator: John Deere 85 KVA.
C.V.O.: geldig tot 28/08/2022
Opm.: duwbak in zeer goede staat
Info: Theo Moons
Gsm +32 475 499448 • +31 611 370447
E: theomoons@skynet.be

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!
www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

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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Paneldiscussie op het Binnenschifffahrtsforum in Kalkar. In het midden BDB-voorzitter Martin Staats met links van hem Martin Neese van DP World en rechts Benoit Blank van BASF. (foto Sarah De Preter)

“Maak tempo met uitvoering Masterplan”
DOOR SARAH DE PRETER

Zonder snelle investeringen
in de vaarwegen en
steunmaatregelen zal de
binnenvaart in Duitsland steeds
meer lading verliezen aan het
spoor. Deze verschuiving is al
gaande doordat binnenvaart
duurder wordt en aan
betrouwbaarheid inboet.
De afgelopen maanden zijn in
Duitsland diverse binnenvaartplannen gepresenteerd, waaronder
het Masterplan Binnenvaart en het
8-punten-programma voor de Rijn.
Tijdens het Forum Binnenschifffahrt in Kalkar drongen sectorvertegenwoordigers,
industriële
bedrijven en logistiek dienstverleners bij de politiek aan op een
snelle realisatie van de plannen.
“De lancering van het Masterplan
is alweer vijf maanden geleden”,
verzuchtte Martin Neese, manager
van DP World Inlands. “Als we in
dit tempo doorgaan, wordt het
een praatpapier.”

Laagwater
BASF in Ludwigshafen kan niet tot
2023 blijven wachten op verdieping van de Middenrijn. “Onze
grondstoffen worden voor 40
procent door schepen aangeleverd”, aldus Benoit Blank, hoofd
bulklogistiek bij BASF. “Na het
laagwater in 2018 zijn we gaan
kijken naar een basisvloot met
beperkte diepgang en spooralternatieven. Maar het is niet eenvoudig om grote volumes te verschuiven van water naar spoor.”
“Binnenvaart blijft onze favoriete
vervoersoplossing, maar de Middenrijn moet nu echt worden
aangepakt. Kaub is zelfs bij nor-

male waterstanden al een bottleneck. We hadden gehoopt dat het
8-puntenplan tot een versnelling
zou leiden.”

Lading verdwijnt
Ook BDB-voorzitter Martin Staats
hekelt de sloomheid waarmee vaarwegenprojecten in Duitsland worden gerealiseerd. “Op de Donau
hadden we vijf jaar geleden eerst
gigantische overstromingen nodig
om überhaupt over infrastructuuraanpassing te gaan praten. Gedaan
is er nog niets."
"Inmiddels worden grote staalvolumes uit Oostenrijk per spoor
naar Hamburg gebracht. Voor
de binnenvaart zijn deze ladingstromen definitief verloren.”
De beoogde ‘zachte’ Donauaanpassing levert volgens Staats
voor de binnenvaart niets op. De
bouw van stuwen zou dat wel
doen. “Het valt te hopen dat ook
natuurbonden in deze tijden van
laag water gaan inzien dat je maar
beter wat water in het systeem
kunt houden.”
Met het oog op de laagwaterproblematiek onderzoekt de Duitse
overheid de bouw van stuwen en
opvangbekkens voor water langs
de Rijn. Maar dat heeft tijd nodig,
aldus Achim Wehrmann, hoofd
van de afdeling scheepvaart op het
verkeersministerie. Dit geldt ook
voor het opstellen van een wet om
maatregelen op de Rijn te versnellen. “Hiervoor zijn we mede afhankelijk van andere beslissingsnemers en hiërarchieën.”
Ondertussen ziet trimodaal vervoerder DP World Inlands (langs
de Rijn) steeds meer containers
naar het spoor verschuiven. Neese:
“Vervoer is voor de industrie een

kostenvraagstuk, maar heeft ook te
maken met planbaarheid. Spoorvervoer is goedkoper geworden,
terwijl de laagwatertoeslagen binnenvaartvervoer duurder maken.
Bovendien kampen containerbinnenschepen op de zeehaventerminals nog steeds met vertraging.”
Hij pleit voor een verschuiving van
asset- naar vervoersondersteuning:
“We praten te veel over beton en
infrastructuur. Feit is dat weg- en
spoorvervoer meer overheidssteun
ontvangen dan binnenvaart. Zelfs
een schip met een oude motor is
milieuvriendelijker dan een gesubsidieerde vrachtwagen met emotor. Als je op korte termijn meer
binnenvaart wilt, moet je binnenvaartvervoer ondersteunen.”

‘BARGEföG’
Naar analogie met de BAföG, een
financiële steunmaatregel voor
studenten in Duitsland, pleit
Neese voor invoering van een
‘BARGEföG’. “Die zul je als overheid moeten verstrekken tot de
infrastructuur op orde is. Anders
regelt de industrie het zelf door
haar goederen op het spoor te zetten."
"Verder is een accentverschuiving nodig bij de staatssteun voor
gecombineerd vervoer. Versterk
bestaande multimodale terminals
in plaats van nieuwe te subsidiëren. En zet in op de juiste locatie:
niet langs de Weser, maar aan de
Rijn.”
Door de reductie van de spoortarieven heeft Duitsland spoorvervoer
dit jaar veel goedkoper gemaakt.
Binnenvaartvertegenwoordigers
noemen dit oneerlijke concurrentie. Staats: “Het spoorvervoer kreeg
hierdoor een voordeel van 340

Ligplaatsen Rheinauhaven blijven behouden
Binnenschippers kunnen op
lange termijn blijven gebruik
maken van de ligplaatsen in de
Keulse Rheinauhaven. De stad
Keulen, de haven en het WSA
Keulen hebben hierover een
akkoord gesloten.
Het WSA gaat de ligplaatsen
moderniseren. Begin 2018 werden
de ligplaatsen gestremd omdat ze
niet meer veilig zouden zijn. Dat

leidde tot protesten in de binnenvaart.
De stad Keulen stelde een ronde
tafel in om gezamenlijk met alle
betrokkenen naar een oplossing te
zoeken.
Inmiddels kunnen binnenschippers onder bepaalde voorwaarden
de ligplaatsen weer gebruiken.
Het tekort aan ligplaatsen is een
probleem voor de binnenvaart in

Duitsland.
Ook in de haven van Mainz wordt
nog gestreden om het behoud
van enkele ligplaatsen. Ze moeten wijken in het kader van een
vastgoedproject aan het water. De
binnenvaart dringt erop aan elders
in de haven nieuwe ligplaatsen te
realiseren.

miljoen euro. Het afschaffen van
de vaartrechten leverde de binnenvaart 50 miljoen op. Hierdoor gaat
het spoor aan de haal met typische
binnenvaartvrachten. Als het aan
de CDU ligt, wordt spoorvervoer
in de toekomst nog goedkoper.”

Minder geld
Ondanks de enorme investeringsbehoefte wil Duitsland in 2020
minder geld in vaarwegen investeren. Dat blijkt uit de conceptbegroting van verkeersminister
Scheuer. Vaarwegbeheerder WSV
heeft te weinig personeel om
projecten voor te bereiden. In de
begroting zijn vooralsnog geen
middelen voorzien om het personeelsbestand op te krikken.
Wehrmann beaamt dat dit niet
naar een snelle realisatie van infrastructuurprojecten ruikt. “Het
klopt dat infrastructuurprojecten
te lang duren. Maar we zijn wel
degelijk zaken aan het omzetten. We kijken intensiever naar
de West-Duitse kanalen en onderhandelen in internationaal verband over de afschaffing van vaartrechten op de Moezel.”
Over de ‘snoeischaarpolitiek’ van
Scheuer zegt Wehrmann: “Als je
niet protesteert, verandert er niets.
Voor de minister van Financiën is
het logisch dat je geen geld stopt
in een sector die het toch niet kan
uitgeven. Er is intensief lobbywerk
nodig. De recente binnenvaartplannen kwamen tot stand doordat de sector van zich heeft laten
horen. Blijf dit doen, stap direct
op de bevoegde minister af en verduidelijk dat je een concreet tijdspad nodig hebt voor de realisatie
van infrastructuur.”
Martin Staats kondigde aan dat

de Duitse binnenvaartorganisaties deze herfst een gezamenlijke
marketingcampagne
optuigen.
“Onder meer op het vlak van
personeelstekort kunnen wij van
Nederland leren. Misschien moeten ook wij een Green Deal met
onze overheid sluiten. Het is een
goede marketingtool, en onze sector moet hoe dan ook een moderniseringssprong kunnen maken.”

Schone motoren
Of de Europese NRMM-richtlijn
de juiste weg is om die sprong
te maken? Vooralsnog kunnen
slechts twee motorfabrikanten
(in beperkte vorm) een oplossing
aanbieden die enigszins aan de
emissienormen voldoet.
Verkeersminister Scheuer heeft
de sector subsidies tot 80 procent voor schonere motoren in
het vooruitzicht gesteld. Hiervoor
heeft hij de goedkeuring van de
Europese Commissie nodig. Het
is maar de vraag wat andere lidstaten hiervan vinden. Een Europese
oplossing zou volgens Staats de
meest wenselijke zijn. “Laat Duitsland met het NRMM-vraagstuk
niet alleen staan.”
In Duitsland moet het verkeersministerie aan de slag met een
nieuwe subsidieregeling voor
vlootmodernisatie. De huidige
regeling loopt nog tot eind dit
jaar. Wehrmann: “Wat heb je aan
een motorenrichtlijn als er geen
motoren zijn? Je kunt geen subsidies verstrekken voor iets wat er
niets is. We gaan er met onze Europese collega’s over praten. Bij mijn
weten is er geen plan B als er op
het moment dat de richtlijn van
kracht wordt geen geschikte motoren zijn.”

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

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

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

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 :

HET NÉTWERK VOOR DE BINNENVAART
Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen
Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Hoezo gebeurt er niets in oktober? In uw sociëteit “De Wandelgang” wordt
op de derde donderdag zelfs gevierd dat het oktober is. Sterker nog: we maken
er een heus Oktoberfest van! Ietsje kleiner dan de grote broer in München,
waar het originele Oktoberfest alweer achter de rug is, maar het voelt ook in
“De Wandelgang”aan als een echt Volksfeest, waar saamhorigheid wordt
gevierd en genoten van het leven. En: bĳ dit Oktoberfest zĳn Lederhosen niet
verplicht.

OKTOBERFEST

17 oktober 2019

Even zonder dollen: het is weer tĳd om de koppen bĳ elkaar te steken in
“De Wandelgang”. Er gebeurt van alles, een paar weken vóór een (harde of
zachte) Brexit en kort daarop de Europort in Ahoy, waar binnenkort ook nog
eens het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Genoeg om over te praten.
We zien en horen u graag op 17 oktober in uw eigen sociëteit.
Voel u weer welkom in de “De Wandelgang” op donderdag 17 oktober in
Restaurant Waal, Molenweg 37 in Heerjansdam.
(Aanvangstĳd is 17.00 uur)
Uw dagelĳks bestuur
Dirk-Jan Bezemer
Jan Struĳk
Alexander Wanders
Els Oosse
Robbert Klaverdĳk
Twan de Goeĳ

De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl
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Deutschland legt
Masterplan in Brüssel als
“good practice” vor

EVdB darf
Europa-Sterne
nicht verwenden
Die Europäische Vereinigung der Binnenschiffer (EVdB) hat von der EU-Kommission
erfahren, dass die Verwendung des Sternenkreises der Europaflagge in ihrem Logo den
Anschein erweckt, die EVdB sei eine offizielle Dienststelle der Europäischen Union. Das
meldet die EVdB in einer Pressemitteilung.
“Hat man bei der EU-Kommission nichts
Besseres zu tun, als unser Logo zu überprüfen?” heißt es auf Anfrage. “Wir verwenden dieses Logo seit der Vereinsgründung
und benutzen es in unserer Korrespondenz
mit anderen Organisationen, worunter auch
europäische Dienststellen."
"Bisher hat keiner was davon gesagt. Weshalb werden wir also jetzt darauf angesprochen? Wird die EU-Kommission jetzt auch

Der im Mai veröffentlichte Masterplan Binnenschifffahrt ist für das Gewerbe eine einmalige Chance, große Schritte nach vorne
zu machen, sagt Achim Wehrmann von der
Abteilung Schifffahrt im Bundesverkehrsministerium. An dem Masterplan haben
das Bundesverkehrsministerium, Binnenschifffahrtsorganisationen, Industrie und
Logistik laut Wehrmann sehr harmonisch
zusammen gearbeitet. Auch die Umsetzung
der etwa neunzig Maßnahmen aus dem
Paket wird eine Teamaufgabe. “Wir müssen
gemeinsam schauen, was wir erreichen können. Dies werden wir mittels eines Beirats
angehen, der sich im Oktober trifft.“
Im Beirat sind alle vertreten, die an dem
Masterplan mitgearbeitet haben, und
außerdem noch weitere Interessengruppen. Wehrmann ruft die Teilnehmer auf,
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Europweit tätige Personalagentur
vermittelt Personal für alle Flussschiffe
00421 948 699 352
00421 918 828 726

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

22 Schiffsersatzteile

23 Schiffsausrüstung

Altöltanks nach
BinSchUO Anh.II §809

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

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

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

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

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

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

®

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

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

WE DELIVER!
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Wohl sei man sich bewusst darüber, dass
nicht jeder die Vereinsarbeit zu schätzen
weiß. „Unsere Aktivitäten sind anscheinend
irgendjemand, irgendeiner Institution oder
Vereinigung ein solcher Dorn im Auge, dass
man versucht aus diesem Hintergrund die
Vereinsarbeit zu behindern“, heißt es in der
Mitteilung.

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

2

ihre Chancen zu nutzen: “Wir wollen als
Verkehrsministerium den Masterplan gemeinsam mit dem Gewerbe umsetzen. Alle
wissen, dass die Wasserstraßen seit Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren wurden.
Wenn man es einmal so weit hat kommen
lassen, dauert es lange, die Infrastruktur wieder in einen guten Zustand zu bringen.“
Der Masterplan Binnenschifffahrt wurde
vom Verkehrsministerium ins Englische
übersetzt, damit man ihn auch auf der europäischen Ebene einsetzen kann. Das Verkehrsministerium wird den Plan in Brüssel
als „good practice“ präsentieren. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat dem Gewerbe
ein Programm zur Flottenmodernisierung
mit Förderquoten bis zu 80% in Aussicht gestellt. Dafür braucht Deutschland allerdings
die Genehmigung der EU-Kommission.

alle Sternenkreise, die man oft auf
LKW’s sieht, überprüfen lassen?“
Die Rechtsanwälte der EVdB sind zur Zeit
mit der Klärung des Sachverhalts und der
Umstände die dazu führten beschäftigt.
Wie die Vereinigung betont, habe man sich
selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt in
irgendeiner Weise als Dienststelle der Europäischen Union dargestellt.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

DE
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HE
SE
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EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

UW ADVERTENTIE
GAAT DOOR
EUROPA
HEEN

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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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.

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

8 oktober 2019

11

Duitsland trekt met masterplan voor
binnenvaart Europa in
Met het in mei voorgestelde
Duitse Masterplan Binnenvaart
heeft de sector een eenmalige
kans om een grote stap vooruit
te zetten. Dat zegt Achim
Wehrmann, hoofd van de
afdeling scheepvaart in het
Duitse verkeersministerie.

water was niet de aanleiding voor dit
Masterplan. Het vertrekpunt was
dat we écht wat voor de binnenvaart willen doen.” Sinds de oprichting van de commissie binnenvaart in het Duitse parlement
in 1996 is er volgens Wehrmann
een lange weg afgelegd.

Binnenvaartbonden hebben jarenlang aangedrongen op de tot
standkoming van zo’n plan,
waarvan weg- en spoorvervoer
in Duitsland al langer profiteren.
Dat er eerst een lange droogteperiode (in 2018) voor nodig was
om in actie te komen, spreekt
Wehrmann tegen: “Het lage

Aan het masterplan hebben het
verkeersministerie, binnenvaart
organisaties, industrie en logistiek
volgens Wehrmann “harmonieus”
samengewerkt. Ook het omzetten
van de negentig maatregelen uit
het plan wordt teamwerk.
“We moeten samen kijken wat
we kunnen bereiken. We gaan dit

consequent doen via een adviesraad die in oktober bijeenkomt.”

Naar Brussel
In deze adviesraad zijn alle partijen vertegenwoordigd die hebben meegewerkt aan het plan, en
zelfs nog wat extra organisaties.
Wehrmann spoort alle betrokkenen aan hun kans te grijpen: “We
willen dit als verkeersministerie
samen met de sector realiseren.
We weten allemaal dat er tientallen jaren te weinig in de vaarwegen is geïnvesteerd. Het zal lang
duren om de situatie weer naar
een goed niveau te tillen.”
Het Masterplan Binnenvaart is

inmiddels naar het Engels vertaald
om er ook op Europees niveau
mee te kunnen werken. Het Duitse
verkeersministerie wil het plan in
Brussel als ‘good practice’ presenteren.

Goedkeuring
Verkeersminister Andreas Scheuer
stelde de binnenvaartsector een
vlootmoderniseringsprogramma
met subsidiepercentages tot 80
procent in het vooruitzicht. Hiervoor heeft hij de goedkeuring
nodig van de Europese Commissie. Of die er komt, is nog maar de
vraag.

“Kalkar blijft voor kwaliteit gaan”
De organisatie van de
binnenvaartbeurs Shipping
Technics Logistics in Kalkar
blikt terug op een geslaagde
beurseditie. Die vond plaats op
24 en 25 september.
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland ontving
ook dit jaar weer een kleine 5.000
bezoekers die informatie kwamen inwinnen over de nieuwste
technische ontwikkelingen in de
sector.

Doelgroep
Kleine en grote bedrijven uit
Duitsland en de buurlanden

presenteerden op de beurs hun
diensten en producten.
Een rondje langs de standhouders
leverde veel positieve reacties op.
De deelnemers benadrukten het
kwalitatieve karakter van Shipping
Technics Logistics.
“We komen hier echt in gesprek
met onze doelgroep en niet alleen met mensen die alleen
maar beurs
gadgets verzamelen”,
zo was op de stands te horen.
Precies dat is vanaf het begin de
insteek, zegt beursorganisator
Leon Westerhof: “Wij gaan voor
kwaliteit. Het is er ons niet om te
doen dat de beursvloer zwart ziet
van het volk. Standhouders geven

aan dat ze in Kalkar opdrachten
scoren. Dat is tegenwoordig geen
vanzelfsprekendheid meer op een
beurs.”

Studentencompetitie
Voor het eerst was één beurshal
volledig gewijd aan opleidingsmogelijkheden in de binnenvaart.
De sector heeft dan ook keihard nieuwe instroom nodig. De
mechatronica-wedstrijd die de
Ler(n)ende Euregio organiseerde
was een succes.
Westerhof: “We gaan dat volgend jaar weer doen, waarbij we
er nog beter voor willen zorgen
dat de deelnemende studenten

en de standhouders met elkaar
in gesprek komen. Deze jongens
en meiden zijn bijna klaar met
hun studie en brengen door hun
technische opleiding ideale voorwaarden mee om in de sector te
werken.”
Uit de bezoekersenquête is gebleken dat ook beursbezoekers in
Kalkar aan hun trekken komen.
“Bezoekers vinden op onze beurs
wat ze zoeken. Of het nou om een
scheepsraam of een motor gaat.
Op dit vlak scoren we een tien.”
Volgend jaar weer dus? “Vanzelfsprekend! De voorbereiding is al
begonnen.”

Arbeidsmarkt
communicatie
In het najaar staan er weer veel
activiteiten op de planning op het
gebied van arbeidsmarktcommunicatie. We trappen af op 7 okto-

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Mc Port Event

D66-Kamerlid Rutger Schonis (midden) bezocht containerterminal Alpherium. Links Jurgen van de Sloot van evofenedex, rechts CBRB-directeur Robert
Kasteel.

ber met een gastles Marketing op
het STC in Rotterdam.
Op 31 oktober neemt het BVB
deel aan de Dag van de Logistiek
in Varsseveld. Hier worden 800
studenten van logistieke opleidingen verwacht.
Op 1 november vinden de
Techniekspelen in Zwijndrecht

plaats en 5 november is er een
On Stage VMBO Beroepenfeest
in Sneek waar wij het beroep
matroos in de binnenvaart gaan
promoten.

Eind oktober vinden bergingswerkzaamheden plaats in het
Noordzeekanaalgebied. Er worden
van 23 tot vermoedelijk 30 oktober ongeveer 25 obstakels en autowrakken uit het water gehaald.
Dat gebeurt in het Zuiderbinnentoeleidingskanaal, de 1e en 2e
Rijksbinnenhaven, de Zijkanalen
C en D en het Noordzeekanaal.
Kraanschip Sam-Sam voert de
werkzaamheden uit tussen 07.00
en 18.00 uur plaats. De scheepvaart wordt verzocht om tijdens
deze werkzaamheden de SamSam met aangepaste snelheid
te passeren en geen hinderlijke
waterbewegingen te veroorzaken.
Er is verkeersbegeleiding vanaf het
vaartuig Zwarte Gans.

Boekenmarkt

Zaterdag 12 oktober is in het
Binnenvaartmuseum aan boord
van de René Siegfried een boekenmarkt. Het gaat om boeken over
allerlei onderwerpen: naast (veel
oude) scheepvaartboeken onder
meer kookboeken, romans, fotoboeken, kinderboeken, thrillers,
kunstboeken enzovoort. Tussendoor kunnen bezoekers met een
enthousiaste gids mee voor een
rondleiding door het Binnenvaartmuseum.
Het Binnenvaartmuseum is aan
boord van de René Siegfried,
gelegen in het Wantij aan de
Maasstraat 13 in Dordrecht. Het is
zaterdag 12 oktober open van
10.00 tot 16.00 uur. De toegang is
gratis.

Binnenvaartfilm
valt in de prijzen

Laatste werkbezoek van het jaar
Op maandag 30 september vond
het laatste werkbezoek van dit
jaar plaats. Rutger Schonis, Tweede Kamerlid van D66, bracht een
bezoek aan het Alpherium in
Alphen aan den Rijn. Met containerbinnenvaartschip For-Ever
voer hij mee tot aan de sluis in
Gouda. In de stuurhut van de ForEver was alle tijd om de voor de
binnenvaart belangrijke dossiers
aan de orde te stellen.
Onze dank gaat uit naar alle partijen die dit seizoen hebben meegewerkt aan de werkbezoeken en
gezamenlijk onze sector op zeer
positieve wijze voor het voetlicht
hebben gebracht.

Autowrakken

Op woensdag 13 november
organiseert het EIC Mainport
Rotterdam in Rozenburg, in
nauwe samenwerking met het
haven- en industriële bedrijfs
leven, het Mc Port Event.
Centraal staat het brede scala
aan beroepen en opleidingen
dat de haven en de industrie te
bieden hebben voor jongeren
die zich oriënteren op hun toekomstige vervolgopleiding en
beroep.
Het BVB is hier aanwezig om
de binnenvaart bij jongeren
onder de aandacht te brengen.
Er worden die dag circa 500
vmbo-leerlingen uit het vierde
leerjaar verwacht.

Binnenschipper Werner Schwarz,
auteur van het boek Schlechtwetterzonen, heeft de Neckar-Kurzfilm-prijs gewonnen met zijn
film Des Schiffers Blicke. In de drie
minuten durende film neemt
hij de kijker mee aan boord en
brengt hij het belang van de bedrijfstak voor de economie onder
de aandacht. Schwarz zet zich als
kunstenaar al jaren in voor de binnenvaart en stipt in zijn producties
belangrijke knelpunten aan, zoals
het ligplaatstekort.

Lezing
Op zaterdag 19 oktober geeft
Stanny van den Akker bij Museum
werf Vreeswijk een lezing over het
leven en werken in de binnenvaart.
De ontvangst is om 13.00 uur. De
presentatie begint om 13.30 uur.
Als schippersdochter en -vrouw
zag Van den Akker de binnenvaart
door de jaren heen veranderen.
Aan de hand van beelden, gedichten en anekdotes vertelt ze over
haar ervaringen.
Aanmelden kan via museumwerf@
museumwerf.nl. De toegang kost
5 euro per persoon (incl een kopje
koffie of thee).
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Elektrische
Elektrische
installaties
Elektrische

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

installaties
voor
de
voor
de binnenvaart
binnenvaart
installaties

voor de binnenvaart
voor
voor de
de binnenvaart
binnenvaart

AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

AANBIEDINGEN

Walvoedingskabel
Motorola
Motorola
portofoon
Lichtgewicht walstroomverlengkabel
portofoon

Explosieveilige
Explosieveilige
Marifoonantenne
dompelpomp
dompelpomp

O.a. voor ADN
schepen.
71.200
l/hr max.
Mp4
coacial
diopole
O.a. voor ADN
schepen.
71.200
l/hr max.
EX II 2 GD EExmarifoon
d kc IIB T4 T135
C IP68.
Explosieveilige
antenne.
EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135
C IP68.
Explosieveilige
(Dekwas)slang
inmeest
diversegebruikte
maten en
De
(Dekwas)slang in diverse maten en
dompelpomp
uitvoeringen
uit voorraad
leverbaar!)
dompelpomp
marifoon
antenne
inl/hrdemax.
uitvoeringen
voorraad
leverbaar!)
O.a.
voor
ADNuitschepen.
71.200
O.a. voor ADN schepen.
71.200 l/hr max.
EX II 2 GD EEx d kc IIBbinnenvaart.
T4 T135 C IP68.
EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135 C IP68.
(Dekwas)slang in diverse maten en
(Dekwas)slang in diverse maten en
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)

Vergunningsvrije
50 meter 5 polig.
Met aluminium
Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
Motorola
kern.
draagbare portofoon.
Motorola
Kan communiceren
Kan communiceren
portofoon
met de Vertex 241
32A
portofoon
met de Vertex 241
Vergunningsvrije
Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
draagbare portofoon.
63A
Kan communiceren
Kan communiceren
met de Vertex 241
met de Vertex 241

265,00
00 00
525,
165,
165,00
00
165,00

00
1.389,
1.389,00 57,50
00
1.389,00

Walstroom
Led
transformatoren
Led
verstraler
verstraler Verkrijgbaar in
120W
32 en 63 Ampere.
120W
Led
Deze krachtige IP67
Led
Deze krachtige IP67
verstraler
heeft een PRIJS OP
verstraler
verstraler
heeft een
verstraler
worp van maar liefst
worp
van maar liefst AANVRAAG
120W
200
meter.
120W
200 meter.
Deze
krachtige IP67

Blauw
Blauw bord
bord
motor
motor

Lineair motor tbv
Lineair motor tbv
blauw
bord. Deze
Blauw
bord
blauw
bord. Deze
Blauw
krachtige 24Vbord
lineair
krachtige 24V lineair
motor
motor heeft een slag
Motorola
motor
motor heeft
een
slag
Lineair
motor
tbv
van
150mm.
luidsprekerLineair
motor tbv
van 150mm.
blauw
bord. Deze
blauw bord. Deze
microfoon
krachtige 24V lineair
krachtige 24V lineair
motor heeft een slag
motor heeft
een slag
Met handige
bevestigingsclip.
van 150mm.
van 150mm.

Voeding
9-32VDC
Deze
krachtige
IP67
Voeding
9-32VDC
verstraler
heeft een
verstraler heeft een
worp van maar liefstMotorola
worp van maar liefst
200 meter.
portofoon
200 meter.
Voeding 9-32VDC
Voeding 9-32VDC
Vergunningsvrije
draagbare
Bay15D
Led
Kan
kast
Bay15D Ledportofoon. Reefer
Reefer
kast
communiceren
1in – 4uit Roestvaststalen
naviga1in – 4uit Roestvaststalen
naviga- met de Vertex
kast met handvat 1x in 4x uit
kast met handvat 1x in 4x uit
tielamp
241
max. 32A met omschakeling.
tielamp
Bay15D
max. 32A metkast
omschakeling.
10-30VDC 3,5WLed
6000K
Reefer
Bay15D
Prijs op aanvraag.
Tevens alle
10-30VDC 3,5WLed
6000K
Reefer
kast
Prijs–op
aanvraag.
Tevens alle
300lumen 16x45mm.
1in
4uit
Roestvaststalen
navigasoorten
Reefer
stekkers en
300lumen 16x45mm.
1in
–
4uit
Roestvaststalen
navigasoorten
Reefer
stekkers
enuit
Niet gekeurd in
kast
met
handvat
1x
in 4x
kabels
uit
voorraad
Niet gekeurd in
kast met
handvat
1xleverbaar.
in 4x uit
tielamp
kabels
uit
voorraad
leverbaar.
combinatie
met
tielamp
max. 32A met omschakeling.
combinatie3,5W
met 6000K
max. 32A met omschakeling.
10-30VDC
navigatielantaarn
10-30VDC
3,5W 6000K
Prijs op aanvraag. Tevens alle
navigatielantaarn
Prijs op aanvraag. Tevens alle
300lumen 16x45mm.
300lumen 16x45mm.
soorten Reefer stekkers en
Draadloze bediening
soorten Reefer stekkers en
Niet gekeurd in
Niet gekeurd in
kabels uit voorraad leverbaar.
Professionele afstandkabels uit voorraad leverbaar.
combinatie met
combinatie met
Onderbediening met ontvanger
navigatielantaarn
Ondernavigatielantaarn

99
119,
119,99
99
119,99

99
149,
149,99
99
149,99

39,90

165,00

99
9,
9,99
99
99 00
345,
9,

vanaf

Accukist
Accukist
Kunststof accukist
Kunststof accukist
540x210x300mm
540x210x300mm
tbv 140Ah accu
tbv
140Ah accu
Accukist
(incl.deksel)
Accukist
(incl.deksel)
Kunststof accukist
Kunststof accukist
540x210x300mm
540x210x300mm
tbv 140Ah accu
tbv 140Ah accu
(incl.deksel)
(incl.deksel)

199,
199,
00
199,00

Adereindhulskit
Adereindhulskit
Adereindhuls kit 400-delig
Adereindhuls kit2 400-delig
0,5 t/m 2,5mm2
0,5 t/m 2,5mm

Zoeklicht
led
Adereindhulskit
00
Adereindhulskit
00
Adereindhuls kit 400-delig

19,
19,
00
19,00 00
3.790,

Adereindhuls
kit 400-delig
Electrisch
bediend
led
0,5 t/m 2,5mm22
0,5 t/m 2,5mm
zoeklicht
120W. Worp 1550
meter. Inclusief inbouw
bedieningspaneel

249,00

Insectenvanger
Insectenvanger
Weg met die vervelende plaag-

Weg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
beesten! Eenvoudig in te pluggen
in een wandcontactdoos
in
een wandcontactdoos
Insectenvanger
Insectenvanger
Weg met die vervelende plaagWeg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
beesten! Eenvoudig in te pluggen
Compressor
in een wandcontactdoos
in een wandcontactdoos

95
7,
7,95
95
7,95

2,2kW 8Bar 400l/min 400V

899,00

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.

Genoemde prijzen
zijn in
exclusief
Zet- en drukfouten
voorbehouden.
Deze aanbiedingen
gelden
toteuro,
het einde
vanBTW.
de maand,
of zolang de
voorraad strekt.
Genoemde prijzen
zijn in
euro,
exclusief
BTW.
Zet- en drukfouten
voorbehouden.
Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”

onze
elektrotechniek
elektrotechniek

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

00
225,
225,00
00
225,00

50Hz
72dB strekt.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang
de voorraad
Deze
aanbiedingen
tot hetexclusief
einde van
de maand,
zolang devoorbehouden.
voorraad strekt.
Genoemde
prijzengelden
zijn in euro,
BTW.
Zet- en of
drukfouten
Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

Barzahlung

houdsvrije

houdsvrijeStroomverdeelkast
Boiler 400V 80/120
accu
Liter Beide uit voorraad
accu
OnderVMF225M,
leverbaar. 120 Liter
OnderVMF225M,
12V
225Ah. Vraag 3x230V 16A, 1x400A 32A CEE
houdsvrije
12V
225Ah. Vraag 6h, 1x 400V 16A 6h
houdsvrije
vrijblijvend
naar
vrijblijvend
naar
accu
de
mogelijkheden
accu
de
mogelijkheden
VMF225M,
van
gratis accu’s
VMF225M,
van
12V gratis
225Ah.accu’s
Vraag
wisselen
12V
225Ah. Vraag
wisselen
vrijblijvend naar
vrijblijvend naar
de mogelijkheden
de mogelijkheden
van gratis accu’s
van gratis accu’s
wisselen
wisselen

1.425,00

00
00

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

DAALDEROP
BOILER

www.oechies.nl
www.oechies.nl
www.oechies.nl
www.oechies.nl

www.oechies.nl

service
service

shop
shop

Waalhaven
Waalhaven Z.z.
Z.z. 42
42 -- 3088
3088 HJ
HJ Rotterdam
Rotterdam
TT 010
-- 484
28
74
--service
EE info@oechies.nl
elektrotechniek
shop
010 -- 297
297 39
39 99
99 -- FF 010
010
484
28
74
info@oechies.nl
elektrotechniek
service
shop
Dichtstbijzijnde
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger
aanlegsteiger (50mtr)
(50mtr) 2242-6
2242-6
Waalhaven
Z.z.
42
3088
HJ
Rotterdam
Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
TT 010
99
-- 484
- EEservice
info@oechies.nl
elektrotechniek
shop
8.00-16.30
uur,
9.00-12.00
010 -- 297
297 39
39 Ma/vrij
99 -- FF 010
010
484 28
28 74
74
Ma/vrij
8.00-16.30
uur,- Za
Zainfo@oechies.nl
9.00-12.00 uur
uur
Dichtstbijzijnde
aanlegsteiger
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr)
(50mtr) 2242-6
2242-6

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99
F 010
- 484 28uur,
74 Za
- E9.00-12.00
info@oechies.nl
Ma/vrij
8.00-16.30
uur
Ma/vrij
8.00-16.30
uur,
Za
9.00-12.00
uur
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur
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Koppelverband Maranta reduceert uitstoot van
stikstofoxiden, fijnstof en koolstofdioxide enorm
Onlangs is het 172 meter lange
en 11,40 meter brede koppelverband Maranta-Maranta 2 van
Géke en Riemer Kingma uit
Alblasserdam gehermotoriseerd.
De machinekamer is aan de
kade bij Dolderman rigoureus
verbouwd en voorzien van de
nieuwste duurzame technieken.
Daardoor gaat de uitstoot van
de Maranta significant omlaag.
Zo levert de familie Kingma een
bijdrage aan de verduurzaming
van de binnenvaart.
De Kingma’s hebben ervoor gekozen om de Maranta uit te rusten
met twee nieuwe EPA Tier IV finalgecertificeerde 3512E Caterpillarmotoren. Dit zijn de allereerste
motoren van dit type in de binnenvaart. Ze vervangen twee oude
CCR0-motoren.
De SCR-katalysatoren die bij de
Caterpillars zijn geleverd, zijn
aangevuld met zelfreinigende roet-

filters van het Duitse technologiebedrijf Fischer Abgastechnik. Waar
de SCR-katalysatoren de uitstoot
van stikstofoxiden (NOx) van de
motoren reduceren tot 90 procent,
verminderen de roetfilters met
passieve regeneratie de uitstoot van
fijnstof (PM) tot 99 procent. Daarmee behalen de motoren de nieuwe EU Stage V-emissiewaarden.

Labelsysteem Green Deal
De verwachting is dat deze motoren met uitlaatgasnabehandeling
straks min of meer worden gezien
als gelijkwaardig aan EU Stage
V-gecertificeerde motoren. In de
Green Deal voor de binnenvaart is
namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen, dat de emissieprestaties
waardeert.
Hiermee wordt invulling gegeven
aan het erkennen van aangepaste
motoren die voldoen aan de EU
Stage V-emissienorm. Bij het toe-

Aan kvb Maranta-Maranta 2 leverden o.a.:
Dolderman B.V.

Orcan Energy Ontwerp en productie van

Hermotorisering met 2x EPA Tier IV final-

een eﬃciency PACK (restwarmtegenerator)

gecertificeerde Caterpillars 3512E

VICUSdt

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

Uitvoering van een CFD-optimalisatie-

Duurzaam advies

studie

Fischer Abgastechnik

Exakt Alignment

Ontwerp en productie van een EU Stage

Het uitlijnen en funderen van de voortstu-

V-ready roetfilter

wing installatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

kennen van dit label is de uitstoot
leidend die in een praktijkmeting
wordt vastgesteld – en dus niet de
typegoedkeuring van de motor.
Het labelsysteem wordt, zo is de
verwachting, in het voorjaar van
2020 opgeleverd.

Restwarmte benutten
Vooruitlopend op de afspraken
die in de Green Deal zijn gemaakt
om de CO2-uitstoot te reduceren,
is in de machinekamer ook plaats
gemaakt voor een efficiency-PACK
(restwarmtegenerator). Deze komt
van het Duitse technologiebedrijf
Orcan Energy en is gebaseerd op het
ORC-principe (organische rankinecyclus).
De Maranta vaart kolen en ertsen
naar de Saar en de Moezel. Met
graan wordt dan weer via de Franse
Moezel teruggevaren naar veevoerbedrijven in Nederland. Per reis (52
per jaar) wordt met het efficiencyPACK aantoonbaar de CO2-voetafdruk van het koppelverband
omlaag gebracht. Tegelijk bespaart
de familie Kingma ermee op de
brandstofkosten.
In deze configuratie wordt alle restwarmte uit beide hoofdmotoren benut en via een eenvoudige schroefexpander omgezet in mechanisch
vermogen. Deze duurzaam opgewekte energie wordt vervolgens
overgebracht op de as van de stuurboordmotor, waardoor deze minder zwaar wordt belast.

(foto Berger Maritiem)

Green Award en CLINSH
Met deze nieuwe voortstuwingsinstallatie komt het koppelverband
in aanmerking voor een gouden
Green Award en mag de familie
Kingma meedoen aan het duurzaamheids-proefproject CLean INland SHipping (CLINSH). Op de
Maranta wordt speciale meetapparatuur geplaatst. Hiermee wordt
twee jaar lang continu de daadwerkelijke uitstoot aan boord gemeten. Dit zal naar verwachting
waardevolle informatie opleveren
over de milieuprestaties en operationele kosten bij de toepassing van

de technieken.
Inmiddels hebben Géke en Riemer
ook al de go gegeven voor een
CFD-optimalisatie-onderzoek. Het
Spaanse ontwerp- en ingenieursbureau VICUSdt gaat op zoek naar
efficiëntieverbeteringen in het
achterschip, daarbij rekeninghoudend met het vaarprofiel.
Hiermee willen de Kingma’s de
CO2-voetafdruk van de Maranta nog verder omlaag brengen.
Inmiddels zijn er al diverse 3Dscans uitgevoerd en tal van metingen verricht.

Wij wensen Géke en Riemer Kingma veel schone vaarkilometers

Foto's: Jeroen Berger
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WERK-bezoek
in Werkendam
Beleidsadviseurs, accountmanagers en andere
(maritieme) functionarissen van gemeenten
in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland,
verenigd in CLOK, waren op WERK-bezoek in
Werkendam.
Na presentaties van De Waal en WMI én een
rondleiding waren zij helemaal op de hoogte
van het reilen en zeilen van het Werkendamse
maritieme cluster.
Mooie verbinding overheid-ondernemers!
En WMI weer op de kaart!

Drijvende
zonnepanelen

300 meter
lange kade

Nieuwe
afmeervoorziening

WMI-lid Hakkers heeft samen met Waterschap
Rivierenland, Blue21 en TU Delft drijvende
zonnepanelen ontwikkeld.

In de Vlothaven in Amsterdam realiseert De Klerk
Werkendam voor BMN Bouwmaterialen een
nieuwe 300 meter lange kade.

WMI-lid Hakkers heeft in opdracht van Shell
Raffinaderij Nederland B.V. met succes een
nieuwe afmeervoorziening geplaatst in de
1e Petroleumhaven te Rotterdam.

Meer informatie over dit project is te vinden op:
https://innozowa.nl/

Werkendam: alles aan boord!

Werkendams vakmanschap!

Werkendam: alles aan boord!

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
10 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

2 constructiebedrijven

Alles aan boord.
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Met kleine stappen richting autonoom varen
Het Ontwikkelingscentrum
voor Scheepstechniek en
Transportsystemen (DST) in
Duisburg bouwt een virtueel
testveld voor (semi-)autonoom
varen en hoopt ook subsidie
te krijgen voor een eigen
onderzoeksschip.

“Vervolgens kun je het testveld
uitbreiden via het Rhein-Hernekanaal tot op de Rijn. Als je dáár
autonoom kunt varen, dan kun je
het overal. Vanaf maart gaan we de
risico’s beoordelen. Dat kan jaren
duren, want het móét veilig zijn.”

DST-directeur Rupert Henn gelooft
dat automatiseringsoplossingen
een grote bijdrage kunnen leveren
aan het oplossen van het personeelstekort in de binnenvaart. Hij
vertelde tijdens het Forum Binnenschifffahrt in Kalkar: “Je kunt
hierdoor met dezelfde hoeveelheid mensen langer doorvaren.
Dit helpt de binnenvaart slagvaardig te blijven ten aanzien van het
wegvervoer, dat op termijn met
autonome vrachtwagens ook ’s
nachts zal kunnen doorwerken.”
De vraag of (semi-)automatisering
ook de veiligheid op de vaarwegen
verhoogt, beantwoordde hij voorzichtig: “Dat zou kunnen. Maar
wanneer is een oplossing veilig
genoeg om te worden toegelaten
in de praktijk? Pas op het moment
dat zij minder schade veroorzaakt
dan de mens.”

Het DST hoopt subsidie te krijgen voor de bouw van een eigen
onderzoeksschip om dergelijke
technologie te testen. Met ditzelfde schip wil men ook alternatieve
vormen van voortstuwing testen,
onder meer op basis van waterstof
en zonne-energie.

Veel uitdagingen
Automatisering in de binnenvaart betekent dat we schepen
steeds meer als puur vervoermiddel gaan zien, uitgerust met
moderne technologie. Welke rol
heeft de zelfstandige ondernemer

Onderzoeksschip

Rupert Henn vertelde tijdens het Forum Binnenschifffahrt in Kalkar over het onderzoek aan zijn instituut naar autonoom
varen. (foto Sarah De Preter)

nog in dit verhaal? “Hij vaart vanuit zijn home office en bevracht het
schip.”
Overigens zal het volgens Henn
nog jaren duren voor de eerste
onbemande schepen varen. Naast
het besturen van het schip voeren
bemanningsleden immers tal van
andere taken uit.
Bovendien zijn er nog grote stappen te zetten voor een schip kan
‘communiceren’ met bijvoorbeeld
de bolders op een sluis.
“De grootste uitdaging is het
berekenen van de meest optimale
vaarkoers door de computer. Daar
heb je enorm veel sensordata voor
nodig. Het zou eenvoudiger zijn
om schepen met elkaar te laten

communiceren in een netwerk."
"Deze ontwikkeling kost tijd en
energie. We gaan een lange periode tegemoet waarin (semi-)autonome en niet-autonome schepen
door elkaar heen varen. Bij de ontwikkeling van technologie beginnen we echter niet vanaf nul. Onder meer in de luchtvaart en het
wegvervoer is al veel ontwikkeld.”

Gissen
Naar de snelheid waarmee de
automatisering van binnenschepen zich gaat voltrekken, kunnen
zelfs de ingenieurs van het DST
deels alleen gissen. “Op veel vragen
kunnen we vandaag nog geen antwoord geven. Bijvoorbeeld: zullen

Nieuwe software helpt VCU
netten ontwerpen
Netten tekenen en berekenen is een
tijdrovend karwei dat niet iedereen
even goed onder de knie heeft. Daarom
heeft de maritieme afdeling van
Visserijcoöperatie Urk (VCU) eigen
software laten ontwikkelen, die dit proces
automatiseert. Deze VCU Net Designer
is ontwikkeld met RapiD Engineering,
waarvan de medewerkers zelf ervaring
hebben met de visserij. Extra voordeel: de
bedrijven zijn buren van elkaar.

Tekeningen
Ook de opmaak van de tekeningen is zo ge-

Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 1000 TOT 1500 TON.

OTHELLO
Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

:
:
:
:

135 x 11,45 x 3,59
3918
2010
2x Mitsubischi, 862 PK, Bj. 2010

SOBRINA
Afmetingen : 20.40 x 5.31 x 2.70
Bouwjaar : 1955
Hoofdmotor : Caterpillar , C32, Pk 1230, Bj. 2012

Simulatie
VCU heeft daarmee al een flinke slag gemaakt in de automatisering van de netontwerpen. De coöperatie kijkt nog verder: nu
het net exact op tekening staat, moet er ook
gesimuleerd kunnen worden hoe het zich
onder water gedraagt. Er bestaan buitenlandse software
pakketten die dit kunnen,
maar die zijn volgens VCU en RapiD flink
verouderd of niet waarheidsgetrouw genoeg.
Door ook hiervoor een eigen pakket te laten
ontwikkelen kan VCU zelf bepalen wat de
software allemaal moet kunnen. De eerste
stap daarvoor is al gezet. Van het getekende
net in de VCU Net Designer wordt automatisch een 3D-model gemaakt. Dit 3D-model
is de basis voor de uitwerking van een 3Dsimulatiepakket.

WILHELMINA I & II

NIEUWBOUW DUWBOOT

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

Nieuwbouw duwboot 19m x10m.
In week 33 is er gestart met de bouw van de
duwboot.
Verdere afbouw nog te bepalen.

:
:
:
:

185,88 (75,88 + 110,00m) x 12,55
7426
1987-1998
2x Caterpillar 3512 DI-TA 1522 PK
(revisie mei 2019)

VE
IE
US OP
CL KO
EX VER

VCU en RapiD hebben eerst alle eisen en
wensen op tafel gelegd. Goede nettenmakers liggen niet voor het oprapen, laat staan
mensen die ook netten kunnen ontwerpen
en berekenen. Een van de belangrijkste eisen
was dan ook om de software laagdrempelig
en toegankelijk te maken.
De software is nu zo ontworpen dat de gebruiker zelf niets meer hoeft te berekenen.
De snitten, dieptes, breedtes, overgangen,
lengte van de pezen…alles wordt door de
software berekend.

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

IL K
RU IJ
IN GEL
O
M

Voor RapiD Engineering was dit een hele
mooie uitdaging, meldt het bedrijf in een
persbericht: “Wij zijn van oorsprong techneuten die ook aardig kunnen programmeren. Onze core business is het programmeren
van API-koppelingen voor CAD-Software
om engineers werk uit handen te nemen.
Nu hebben we onze eigen CAD-software
ontwikkeld, speciaal voor het tekenen van
visserijnetten. Een prachtige klus.”

maakt dat die eenvoudig te lezen zijn. Alle
materialen hebben een eigen kleur zodat in
één oogopslag te zien is uit welke materialen
het net is opgebouwd. Naast de productietekening wordt van elk paneel een aparte snijtekening gemaakt, waardoor de taken in de
fabriek goed verdeeld kunnen worden. De
één houdt zich bezig met het uitsnijden van
de panelen, de ander met het assembleren
van het net.
Een andere handige module is de gewichtsberekening. Met één druk op de knop wordt
van een net berekend hoe zwaar dit is, hoeveel netwerk er nodig is om de panelen uit
te snijden en wat de kostprijs is van de materialen.

zelfvarende schepen ooit in staat
zijn elkaar in te halen? Schepen
zullen hoe dan ook met elkaar
en met de infrastructuur moeten
communiceren. Er zijn ook noodprocedures nodig voor als het misgaat. Dat wordt een lang traject.”
Het DST voert in Duisburg in een
virtuele omgeving simulaties uit
met (semi-)geautomatiseerd varen.
In een grote waterbak test men op
schaal technologie om schepen
op afstand te besturen. Daarnaast
is het instituut betrokken bij het
opbouwen van een testveld op het
Dortmund-Ems-kanaal. Hier kan
men volgens Henn op zijn vroegst
vanaf 2028 proeven met onbemand varen doen.

De weg naar zelfvarende binnenschepen is er één van kleine stappen, waarbij eerst virtueel en pas
daarna in de praktijk wordt getest.
Henn verwacht dat het minimaal
tien tot vijftien jaar duurt voor de
technologie om schepen op afstand te besturen geschikt is voor
de praktijk.
Of deze schepen volledig onbemand zijn, is dan nog maar de
vraag.
“Vervolgens zul je veel praktijk
ervaring moeten opdoen. Dit
maakt het lastig om nu al te voorspellen wanneer de eerste echte
onbemande schepen varen. In
de praktijk zullen er steeds meer
assistentiesystemen voor de stuurman bijkomen. Hierdoor groeit
ook de acceptatie voor (deels) geautomatiseerd varen.”

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan Ruijtenberg, mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl
Volg ons op
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YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport!
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.

Ketelbinkie:

• kinderlijk eenvoudig
• compact
• degelijk, duurzaam en veilig
• met perfecte service

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

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

• 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,…

De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

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

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl
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Urmonders willen historische haven herstellen
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Vrijwilligers uit het Limburgse
Urmond (gemeente Stein)
groeven in 2015 een veertrap
uit op de oever van de Maas.
Dat was het startsein voor de
ontwikkeling van de gebiedsvisie
Van Maas tot De Bath, om de
vroegere haven weer zichtbaar
te maken. Die Maashaven kende
zijn bloeitijd in de 17e eeuw.
Stichting Vrijheid Urmond, de
Urmondse Monumentenstichting,
Ruumte Architecten en landschapsarchitect Casper Slijpen zijn de
opstellers van het plan dat de haven
van Urmond wil terugbrengen
zoals het vroeger was.
Een obstakel is de metersdikke
laag huishoudelijk en chemisch
afval, die na de Tweede Wereldoorlog is gestort in de oude haven,
het bassin en de uiterwaarde van
de Maas. Sanering gaat vele miljoenen euro’s kosten.

Schipperspaden
Behalve de haven willen de opstellers ook andere kenmerken uit
de havenperiode herstellen. Rob
Janssen van Ruumte Architecten:
“Zoals drie oude schipperspaden.
In de jaren 80 van de vorige eeuw
zijn vrijwilligers op een 140 meter
lange en 11 meter brede kademuur
van Naamse hardsteen gestuit. De

maakt. Kunnen wij die in de komende dertig jaar weer herstellen?
Rob Janssen: “Kunnen wij een
stukje cultuurhistorie en archeologie terughalen in de vorm van de
Maashaven en de veertrap en die
verbinden met de oude schipperspaden, de kern van Urmond en
het toerisme? Wij willen de haven
weer visueel op de vroegere plaats
laten terugkomen. Een en ander
willen we realiseren vóór 2050.”

kademuur is eeuwen geleden aangelegd voor vervoer over de Maas.”
Urmond had eeuwenlang een
haven waar de Maashandel tussen
Luik en Dordrecht en het transport
over land tussen Antwerpen en het
Duitse Rijnland elkaar kruisten.
Urmond ontwikkelde zich zo tot
een bloeiende handelsplaats langs
de Maas. De haven was van de 15e
tot ver in de 18e eeuw van economisch belang voor het dorp.
In de 18e eeuw nam het belang
van de Maas als handelsweg af
door betere wegen, de tolheffing
op de rivier en doordat de Maas
vaak een ondiep en niet bevaarbaar was.
Rob Janssen: “Urmond was berucht om zijn tol. Die was voor
veel schippers en kooplieden
een zware last. Een schip dat van
Luik naar Dordrecht voer, was een
kapitaal aan tolgelden kwijt.”

Paetschip

Slib en vliegas

Architect Rob Janssen met de kaart van de nog bloot te leggen Maashaven van
Urmond. (foto Noud van der Zee)

“De tolgelden waren een van de
oorzaken van de neergang van de
Maashandel en dat betekende de
doodsteek voor de eertijds bloeiende haven. Langzaam verzandde
de ingang van de haven door aanslibbing van de Ur. De haven werd
onbruikbaar en Urmond maakte
de overgang van schippersplaats
naar een agrarische gemeenschap.
Unieke bebouwing zoals schip-

pers- en pakhuizen werd afgebroken of verbouwd en vervangen
door nieuwbouw.”
Aan het begin van de 20e eeuw
brak voor Urmond een tijd van
verandering aan. “De Maas werd
gekanaliseerd en het Julianakanaal
aangelegd. Afvalwater deponeerde
men in de Ur en het bassin werd
gebruikt als slibvijver door de

Staatsmijn Maurits. Het mijnafval
werd in de jaren 60 afgegraven en
vervangen door vliegas en toegedekt met een dikke laag grond. En
daarmee was onze relatie met de
Maas tenietgedaan.”
De initiatiefnemers hebben zich
de vraag gesteld: In dertig jaar is
de relatie met de Maas kapot ge-

Een groep inwoners is enthousiast
over het project. Ze hebben een
cursus botenbouw gevolgd en een
paetschip nagebouwd. Dit type
schip voer vroeger op de Maas. Het
model zou in de nabije toekomst
een plek moeten krijgen in het
water van de nog bloot te leggen
haven.
De provincie Limburg en de
gemeente Stein bieden ondersteuning aan de ontwikkeling van de
gebiedsvisie. De gemeente heeft
daar ook al subsidie voor verstrekt.
Stein is blij met de aandacht voor
de haven in Oud-Urmond, maar
tempert de verwachtingen vanwege de hoge saneringskosten. De
voorstanders van herstel van de
historische haven hopen dat de
bodemsanering kan gebeuren in
het kader van verdere verruiming
van de Maas.

Bevrachtingsapp voor Twentekanaal
Tijdens het jaarcongres van de
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
op 4 oktober is in Deventer een nieuwe
app gelanceerd waarmee binnenvaartondernemers lading kunnen zoeken of
hun schip aanbieden voor reizen van en
naar bestemmingen aan het Twentekanaal.
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De app 4Shipping is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
Havenbedrijf Twente en Provincie Overijssel.
“Hiermee stimuleren we het vervoer over het
Twentekanaal en gaan we leegvaart tegen.
Dit zorgt voor een betere benutting van de
verkeersader.”
Binnen 4Shipping wordt de administratie
van het transport digitaal afgehandeld. Met
een track & trace-functie is voor verladers
zichtbaar waar hun lading zich bevindt. De

schipper krijgt informatie over de route, de
verwachte aankomsttijd, wachttijden bij sluizen, ligplaatsen en relevante voorzieningen.
De app biedt beleidmakers informatie over
ontwikkeling in goederenstromen, vaarbewegingen en bezetting van ligplaatsen.
Deze informatie komt op de website van het
Havenbedrijf Twente.

Platform uitbreiden
Met de app hebben de overheden een begin gemaakt met het aanleggen van een digitale infrastructuur voor de gebruikers van
de Twentekanalen. De komende tijd wordt
4Shipping uitgebreid met meer informatie
en andere vaargebieden in Nederland en
daarbuiten.
De wens is dat een platform ontstaat dat uitgebreid kan worden naar alle havengebieden

in Nederland en daarbuiten. De app wordt
dan ook in vier talen aangeboden; naast Nederlands ook Frans, Duits en Engels.
Het project stond voorheen bekend als de
Blauwe Golf Twentekanalen. De app is ontwikkeld door 4Shipping, Panteia en Swiss,
in samenspraak met BLN Schuttevaer en de
Logistic Association Port of Twente.
Naast deze digitale infrastructuur verruimt
Rijkswaterstaat ook de Twentekanalen zelf
en worden de havens in Almelo en Hengelo
verbeterd.
“We verwachten hiermee een robuuste bijdrage te leveren aan de duurzame economische
ontwikkeling van regio Twente, waarbij het
aandeel goederenvervoer over water zal stijgen.” Aldus Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
Havenbedrijf Twente en Provincie Overijssel.

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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GASDOKTERS
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234030
030

GECERTIFICEERDE
GECERTIFICEERDE

info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
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TANKSCHEPEN
TANKSCHEPEN
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UW GASVRIJ-INSPECTIES
GASVRIJ-INSPECTIES

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

www.gin-rotterdam.nl

VOOR

AL

BOURGONDISCHELAAN
BOURGONDISCHELAAN 30M
30M |2983
|2983 SH
SH RIDDERKERK
RIDDERKERK

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
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I www.bingvoskaiser.de

Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).

NIEUWBOUW CASCO’S

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.

GE

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

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

WWW.BINGVOSKAISER.DE
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Negen nieuwe kalenders
van Flying Focus

Rederij de Jong breidt uit
naar zeevaart

Van Flying Focus zijn negen
nieuwe maritieme kalenders
verschenen. De Visserij- en de
Scheepvaartkalenders van het
maritieme luchtfotobedrijf zijn al
toe aan hun 27e editie. Er kan ook
gekozen worden uit de Binnenvaart-, Wadden-, Texel-, Offshore-, Galewarning-, Lighthouseen Tug & Workboat-kalender.
De kalenders zijn uitgevoerd
met grote foto’s en begeleidende
teksten in Nederlandse en Engelse taal. Het formaat van de kalenders is 30x38 cm en ze bevatten
12 maandbladen. De winkelprijs
is € 18,50.

Rederij de Jong breidt haar
werkveld uit naar zee. De
Rotterdamse binnenvaartrederij
heeft daarvoor het nieuwe
bedrijf C-Shipping & Logistics
opgericht.
Wouter Kleiss en Mathijs van
Schaik, die voorheen werkzaam
waren bij de Steder Group uit
Rhoon, zijn aangetrokken als operationeel directeuren.
Voor Rederij de Jong betekent het
nieuwe dochterbedrijf een forse
uitbreiding van de activiteiten.
De zeevaart is volgens operationeel directeur Pelger de Jong van
Rederij de Jong een wereld die
gekenmerkt kan worden als
people’s business en is het netwerk van Kleiss en Van Schaik
belang
rijk: “Het vertrouwen in
C-Shipping & Logistics is er al,
ook al is het een compleet nieuwe
speler op de markt.”
C-Shipping & Logistics houdt
zich bezig met zeebevrachting,
scheepsagenturen, binnenvaart en
op- en overslag, en kan zodoende
ketenregie verzorgen. “We kunnen
klanten nu een breder servicepakket aanbieden. Het is onze bedoeling om ladingbelanghebbenden
te ontzorgen en te ondersteunen
in al hun vervoerswensen door

C-Shipping & Logistics houdt zich onder meer bezig met shortsea.

Stormfoto’s
De
wereldwijd
populaire
Galewarning-kalender is voorzien
van recente stormfoto’s, die zijn
gemaakt tijdens de afgelopen
winter, toen de Noordzee weer
door een aantal stormen geteisterd werd.
Ook voor maritieme verjaardagskalenders of fotoboeken kan
men bij Flying Focus terecht. Alle
producten zijn te bekijken en te
bestellen via www.flyingfocus.nl.

(foto Rederij de Jong)

alle diensten aan te bieden in één
van-a-tot-z-verhaal. Het scheelt
een hoop tijd en moeite als je
alles in de hand hebt, met één aanspreekpunt voor de hele keten.”
“Vanuit de markt is er een duidelijke wens voor een one-stop-shop”,
beaamt directeur Wouter Kleiss
van C-Shipping & Logistics. “Wij
ontzorgen de klant volledig door
alles te regelen.”

Duwvaart
Rederij de Jong is een familie
bedrijf, met een historie die teruggaat tot eind 19e eeuw. Toen kocht
Pieter de Jong senior, de overovergrootvader van Pelger de Jong, die
in kolen handelde, een schip om

steeds grotere hoeveelheden te
kunnen vervoeren.
Het bedrijf groeide van generatie
op generatie. “Tegenwoordig vervoeren we per jaar zo’n 7 miljoen
ton aan vracht. Daarmee zijn we
een van de grootste Nederlandse
bedrijven op het gebied van binnenvaart en zelfs de grootste op
het gebied van duwvaart”, zegt
Pelger de Jong.
Rederij de Jong en C-Shipping
& Logistics zijn momenteel nog
gevestigd in een kantoor in de
Botlek. De bedrijven verhuizen in
de loop van 2020 naar een nieuw
kantoorpand op bedrijventerrein
De Dijk aan de Nieuwe Waterweg
in Maassluis.

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

19.800,20.800,23.300,24.300,-

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

25.700,-

38.700,77.500,-

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

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727
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Europese harmonisatie binnenvaartopleidingen
goed voor werkgever en werknemer
Vanaf 17 januari 2022 gelden
in heel Europa nieuwe
standaarden en examens voor
binnenvaartopleidingen.
Werkgevers weten daardoor
straks wat ze kunnen verwachten
van de competenties (kennis
en kunde) van een nieuw
personeelslid. Werknemers
krijgen op hun beurt meer
mogelijkheden om elders in
Europa aan de slag te gaan.
De binnenvaart heeft te maken met
een schreeuwend personeelstekort.
Dat blijkt ook uit het feit dat elk jaar
meer dan 2.000 65-plussers hun
vaarbewijs verlengen. Dat zei Arjen
Mintjes 3 oktober op het Nationaal
Binnenvaart Congres. De directeur
van Maritieme Academie Harlingen
is voorzitter van EDINNA, het
Europese netwerk van binnenvaartopleiders. Hij gaf een presentatie
over de harmonisatie en erkenning
van opleidingen binnen Europa.
De schaarste aan personeel is ook
merkbaar aan de salarissen, aldus

liciteert ook echt over de papieren
beschikt die hij of zij beweert te
hebben behaald.

Mintjes: “Er wordt inmiddels beter
verdiend dan in de Oekraïense zeevaart. En dat is maar goed ook…”
Want dankzij het gelijktrekken
van de opleidingen, examens,
diploma’s en vaarbewijzen komen
meer Oost-Europese matrozen en
kapiteins in aanmerking om in het
Rijnvaartgebied te werken.

Bemanningsregeling

Dezelfde lesstof
De nieuwe standaarden zijn inmiddels in Europees verband uitgewerkt en aangenomen. Volgend
jaar moeten de landen ze invoeren.
Vanaf 17 januari 2022 worden de
examens (want die moeten natuurlijk ook aangepast worden – daar
wordt momenteel aan gewerkt)
in heel Europa afgenomen aan de
hand van de nieuwe lesstof. Bestaande vaarbewijzen en diploma’s
blijven geldig.
“Er is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen als matroos en
schipper. Het maakt niet uit of je
15 bent en op het mbo zit of een
37-jariger zij-instromer bent… Zij

(archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie)

krijgen dezelfde lesstof.” Voor bepaalde schepen (riviercruiseschepen bijvoorbeeld) en vaargebieden
(zoals open wateren als het IJsselmeer en de Westerschelde) kan
aanvullende kennis vereist zijn.

Net als op de Rijn, voor de diverse
‘Strecken’.
Er komt ook een databank, vertelde
Mintjes, waarin diploma’s worden
geregistreerd. Werkgevers kunnen
dan checken of iemand die sol-

Een andere belangrijke ontwikkeling is de modernisering van de
bemanningsregeling. Het duurt
nog wel even voordat de nieuwe
bemanningseisen klaar zijn. De
Europese verordening wordt waarschijnlijk in 2024 van kracht.
De verwachting is dat in de toekomst in een aantal gevallen met
minder personeel gevaren mag
worden. Technische hulpmiddelen die de laatste jaren gemeengoed zijn geworden, maken dat
mogelijk.
De bedoeling is dat er een flexibele systematiek komt die rekening
houdt met de reis, de omstandigheden en de lading. Dus niet meer
alleen de afmetingen van het schip
en de vaartijd. In theorie zou per
reis een andere minimumbemanningssterkte van toepassing kunnen zijn.

Nieuwe vmbo-opleiding jacht- en scheepsbouw van
Maritieme Academie Harlingen is gestart
Yachtbuilders Academy

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

De jacht- en scheepsbouw
heeft schreeuwend behoefte
aan nieuwe, jonge vakmensen.
Daarom ging deze zomer aan de
Maritieme Academie Harlingen
de vmbo-opleiding jacht- en
scheepsbouw van start.
Drie leerlingen begonnen in september aan deze gloednieuwe
opleiding en daar komt dit schooljaar mogelijk nog een vierde bij.
“Friesland is van oudsher sterk in
de jacht- en scheepsbouw en dat
willen wij graag zo houden”, vertelt teamleider Martin Vooges.

Aansluiting op mbo
“Drie leerlingen is misschien wat
weinig om mee te beginnen, maar
dat doen we toch om te voldoen
aan de vraag uit het bedrijfsleven. Onze ambitie is om binnen
enkele jaren elk jaar een schoolklas vol nieuwe leerlingen op te
leiden. Wij willen niets liever dan
voldoen aan de vraag naar vakmensen vanuit de scheepsbouw.”

Nadat er op zusterschool Maritieme Academie IJmuiden vorig
jaar een soortgelijke opleiding van
start ging, is het nu de beurt aan
Harlingen. De school werkt bij
deze opleiding nauw samen met

ROC Friese Poort in Sneek.
“Onze vmbo-leerlingen werken
mee aan diverse projecten van
vierdejaars van de mbo-opleiding
scheeps- en jachtbouw van ROC
Friese Poort. Dat is voor hen een

geweldige manier om ervaring op
te doen”, zegt Vooges. “Bovendien
resulteert deze samenwerking erin
dat onze opleiding als vooropleiding naadloos aansluit op de
gelijknamige mbo-opleiding.”

Om de nieuwe opleiding scheepsen jachtbouw goed te laten aansluiten op de vraag vanuit het
bedrijfsleven, is de opleiding
aangesloten bij de Yachtbuilders
Academy, waar kennis van jachten scheepsbouw uit heel Noordwest-Nederland vanuit onderwijs
en bedrijfsleven samenkomt.
Hier worden opleidingen ontwikkeld in nauwe samenwerking met
scheeps- en jachtbouwers, zodat
de opleidingen optimaal aansluiten op de behoeften vanuit de
sector.
Vooges: “Baangaranties geven
wij niet, maar gezien de enorme
behoefte aan gemotiveerde, jonge
vakmensen durf ik wel te stellen
dat er voor iedere jongere die onze
opleiding jacht- en scheepsbouw
gaat volgen een rooskleurige toekomst in het verschiet ligt.”

www.maritiemeacademieharlingen.nl
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KNRM start zoekactie naar redders
De schippers van de KNRM
zijn naarstig op zoek naar
nieuwe bemanningsleden
voor het bemannen van
de reddingboten. Waar
ze normaal zoekacties
doen op zee en het ruime
binnenwater, zoeken
de schippers met hun
bemanning nu op de wal
naar nieuwe vrijwilligers.

Bij noodgevallen wordt de KNRM
gealarmeerd door de Kustwacht of de
Alarmcentrale. Er wordt gewerkt met
een beschikbaarheidssysteem dat
ervoor zorgt dat dag en nacht een
minimaal aantal bemanningsleden
paraat is.
De bemanningsleden vormen een
gemotiveerd, hecht, enthousiast vrij
willigersteam. Het reddingwerk is
avontuurlijk, verantwoordelijk maar
vooral dankbaar werk. De redding
bootbemanning verleent eerste hulp
waar nodig.
KNRM-vrijwilligers werken met het

beste en modernste materieel en
ontvangen een vrijwilligersvergoe
ding.
Wat verwachten we van jou?
En het vraagt tijd; je kunt zelf bepalen
hoeveel. De één steekt er drie uur per
week in, de ander meer.
Maar het blijft van belang dat je op
roepbaar bent. Komt er een oproep
binnen, dan moeten de beschikbare
bemanningsleden binnen tien minu
ten aan boord zijn en uitvaren. Een
alarmering komt vaak onverwacht:
tijdens een vergadering op je werk,
het eten of om twee uur ‘s nachts.
Wie zich aanmeldt als bemannings
lid, doet de wekelijkse oefenavon
den mee en volgt de vereiste (en
vergoede) trainingen en cursussen.
Daarnaast krijgen bemanningsleden
een eigen overlevingspak op maat.
Het vraagt tijd. “Als we één keer per
jaar het verschil kunnen maken tussen
leven of dood, dan geeft mij dit al de
voldoening om me te blijven inzet
ten”, aldus vrijwillig schipper Wouter.
De 45 KNRM-reddingstations komen
jaarlijks circa 2.300 keer in actie voor
noodgevallen en hulpverleningen op
zee en het ruime binnenwater. De
reddingsacties zijn altijd anders. Het
ene moment varen de vrijwilligers uit
voor een zeiljacht met een vastgelo
pen roer, het andere moment voor
een grote zoekactie naar een vermiste
visserman.

Beroepsschipper worden in Breskens?
Kun jij je eigen maritieme en techni
sche kennis goed overdragen? Ben je
op je best in een dynamische omge
ving? Ben je goed in leidinggeven?
Vind je het leuk om te werken met
vrijwilligers? Dan ben jij misschien de
beroepsschipper die we zoeken voor
het reddingstation van Breskens.
Werken bij de KNRM betekent deel
uitmaken van een eigenzinnig en
dynamische organisatie die al sinds
1824 bestaat. De KNRM redt en helpt
mensen 24/7 op zee en het ruime
binnenwater. We zoeken naar een

eigentijdse invulling van het vak van
reddingbootschipper. Dat betekent
een toekomstbestendige visie op de
KNRM, balans (werk/privé) in alge
mene zin en de juiste verhouding in
technische en operationele vaardig
heden bij de schipper passend bij het
reddingstation.
De nieuwe schipper is verantwoor
delijk voor de geoefendheid en de
paraatheid van de bemanning en het
onderhoud van de reddingboten op
het eigen reddingstation en draagt
KNRM breed hieraan bij.

(foto’s Roel Ovinge)

“Krijgen we een oproep, dan zorgen
we dat we er zo snel mogelijk zijn. We
hijsen onszelf in ons overlevingspak,
maken de boot klaar en ondertussen
hebben we contact met de Kustwacht
over wat er aan de hand is. Tijdens
het uitvaren wordt iedereen gebriefd.
Dan gaat het los!”, grijnst Wouter.
Word vrijwilliger bij de KNRM
Wil jij samen met ons enthousiaste
team van vrijwilligers het dankbare

reddingswerk uitvoeren? Zoek je een
hobby met veel uitdaging en zelfstan
digheid? Ben je gedreven en toon je
initiatief? Heb je affiniteit met het wa
ter en wil je mensen helpen? Dan ben
je wellicht het nieuwe bemanningslid
voor op de reddingboten!
Kijk op www.knrm.nl/vacatures voor
de vacatures, of doe een open solli
citatie bij een reddingstation. De con
tactgegevens van de reddingstations
vind je op knrm.nl/reddingstations.

Betaalde vakantiebaan op het strand

Lifeguards op Terschelling. (foto KNRM/Olaf Kraak)

Een zwemmer redden uit de woeste
branding. Een groepje golfsurfers in
problemen veilig aan wal brengen.
Of de ouders van een verdwaald kind
zoeken op een overvol strand. Het
werk van een KNRM-lifeguard is leuk
en uitdagend!
Je weet van tevoren nooit wat je
te wachten staat op een zomerse
dag. Eén ding is zeker: als getrainde
professional kun je elke situatie te lijf!

KNRM-lifeguards zorgen voor veilig
heid op de Waddenstranden. Goed
materieel, de juiste outfit, internati
onaal erkende opleidingen: je krijgt
alles ter beschikking voor een strand
bewaking op kwalitatief hoog niveau.
De KNRM is werkgever van de life
guards.
Word KNRM-lifeguard! Meld je aan
via www.knrm.nl/lifeguards.
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Scheepswerf Tinnemans steekt veel energie in stages

Blij met Belgische stagiairs
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Scheepswerf Tinnemans Floating
Solutions in Maasbracht is een erkend
leerbedrijf en leidt stagiairs op in de
vakken metaal, hout, elektra, sanitair,
schilderen en machinale bewerkingen. 80
procent van de stagiairs komt uit België;
20 procent uit Limburg.
Jan Tinnemans, die met zijn neef Geert
Tinnemans de directie van de scheepswerf
vormt, zegt: “Wij zien natuurlijk het belang
in van gemotiveerd en opgeleid personeel
voor de toekomst van ons bedrijf. Ook voor
onze bedrijfstak is het een probleem om
tegenwoordig goede vaklui te vinden. Wij
kampen met een tekort aan personeel en
proberen dit op te vangen met het inzetten
van zzp’ers en buitenlandse werknemers.”
“Wij willen Nederlandse jongeren op onze
scheepswerf een vak leren. Het probleem is
echter dat wij weinig of geen aanbod van
stagiairs krijgen van scholen uit Noord- en
Midden Limburg. Vanuit vakscholen is dat
zelfs nihil.”
Jan Tinnemans vervolgt: “Tegenwoordig is
80 procent van de stagiairs afkomstig van
de vakschool Sint Jansberg in Maaseik. 20
procent komt van scholen uit Venlo. Als
jongeren zich bij ons aanmelden, kunnen
ze kiezen uit zes vakgebieden: metaal, hout,
elektra, sanitair, schilderen en machinale
bewerkingen.”

Stagebegeleiders
Jan en Geert trekken nog veelvuldig zelf
de overall aan om op de werkvloer mee te
werken. “Ik positioneer de stagiairs bij onze

vakmensen; ze krijgen een één-op-één-behandeling. Ze worden continu begeleid en
worden ook zelfstandig gemaakt. Op deze
wijze leren ze hun vak veel sneller dan in
een gewoon bedrijf, omdat we samen een
familiebedrijf vormen. Wij zijn er voorstander van de leerlingen direct op een klus te
zetten en ze deel te laten nemen aan het arbeidsproces.”
“Heel belangrijk vind ik het werk van de
contactpersonen van onze stagescholen. De
stagebegeleiders vertellen ons tijdens een
intakegesprek hoe de jongens en meisjes ‘in
elkaar steken’. Zo kunnen wij de stagiairs in
spe bij de juiste vakman neerzetten, meteen
bij aanvang van de opleiding.”
Scheepswerf Tinnemans wil verder uitbreiden in het werken met aluminium. Dat
vraagt om een bredere organisatie. “Onze
afdeling Tinn Silverboten willen we verder
specialiseren. We zoeken voor deze branche
specifieke werknemers. Een uitdaging voor
de jeugd en op dit vlak willen wij ze begeleiden naar het gewenste niveau. Ze leren
de knowhow van deze vakrichting van onze
oudere werknemers. Bepaalde facetten van
deze opleiding zijn zó specifiek… Die leer je
niet op school.”

Baan
“Aan het einde van de stage houden wij met
de begeleiders een beoordelingsgesprek en
evaluatie”, zegt Jan Tinnemans. “Goede stagiairs bied ik een contract aan om hier te
komen werken. Jongeren krijgen hier een
stage met veel mogelijkheden, een goede
toekomst en kans op een baan met een goed
salaris.”

Na 113 jaar ook meisjes op Koninklijk
Werk IBIS

De stagiairs krijgen één-op-één-begeleiding van vakmensen.
(foto Noud van der Zee)

“Wij halen een hoog rendement van onze
stage- en leerbegeleiding. 25 tot 30 procent
van de jongeren vindt hier emplooi. Veelal
van de Sint Jansberg uit Maaseik."
"De coördinator van deze praktijkgerichte
school levert goede leerlingen aan ons af en

Belgische Marine nodigt jongeren uit
Jaarlijks organiseert de Belgische Marine
in de voorjaarsvakantie “Sail to your
dream”. Tijdens dat rekruteringsevenement
krijgen jongeren de kans om te proeven
van het werk op zee. Daarnaast zijn er
enkele keren per jaar informatiedagen en
vaardagen op zee.
Elke eerste woensdag van de maand organiseert het Gespecialiseerd Informatiecentrum
(GIC) op de marinebasis van Zeebrugge een
GIC-dag. Daarop kunnen potentiële kandidaten kennismaken met de basis, de schepen, het materiaal en nog veel meer. Daarvoor zijn de GIC-dagen beter geschikt dan
meer grootschalige evenementen zoals Sail
to your dream.
Tijdens de GIC-dagen krijgen de jongeren de
tijd om kennis te maken met bemanningsleden. Ze kunnen hun vragen stellen over

Voor het eerst sinds de stichting van het
Koninklijk Werk IBIS in 1906 zijn vier
meisjes ingeschreven. Het internaat in het
Vlaamse Bredene (bij Oostende) begeleidt
jongeren van wie de meesten een moeilijke

SCHEEPSMAKELAAR

Bemanning gevraagd, kapitein of koppel voor
motorvrachtschip voor de vaart B-NL
Eventueel overname van het schip is
bespreekbaar, met vast werk.

jeugd hadden, zonder thuis en met een
leerachterstand. In een maritieme sfeer als
leer- en leefkader biedt de instelling hen
zowel “een vluchtheuvels als een constructieve oefenplaats”.
De jarenlange wens om ook meisjes te
kunnen opnemen, kon in vervulling gaan
dankzij de recente bouw van de nieuwe
internaatsvleugel en de verbouwing van de
vroegere slaapzalen tot kleinere slaapeenheden.
In de voorbije 113 jaar verbleven en leerden 2.397 jongens bij IBIS. Nu kunnen de
zorg en opleiding ook aan meisjes worden
geboden.

Info: T +32 475 499448 T +31 611 370447

www.ibiswerk.be

de leerlingen leveren goede prestaties. Deze
coördinator is een vakman die zelf lang op
de werkvloer vertoefd heeft. Wij zijn van
oordeel dat veel praktijkgerichte opleidingen van onze zuiderburen van hoog niveau
zijn.”

alle aspecten van het marineleven. Ook de
duikschool, het hyperbaarcentrum en de
faciliteiten van het 1 Element voor Medische
Interventie ontvangen dan jongeren met interesse voor een baan als bijvoorbeeld duiker of
verpleegkundige.
Deelnemers
van
wie
de
inte
resse
tijdens de GIC-dagen gewekt is, kunnen zich
inschrijven voor een vaardag op zee. Die
wordt drie keer per jaar georganiseerd. Hier
scheep je in aan boord van een mijnenjager
van het type Tripartite. Een ideale manier
om de bemanning echt aan het werk te zien
en uitgebreid vragen te stellen.

Inschrijven kan via de website van Defensie:
www.mil.be/nl/pagina/hoe-solliciteren.
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TRANSAFE BIEDT
DE VOLGENDE TRAININGEN

RADARTRAINING
ADN-CURSUSSEN
MANAGEMENT AAN BOORD
REISVOORBEREIDING
HET GEBRUIK VAN
ELEKTRONISCHE VAARKAARTEN
INTRODUCTIE ADN
COMMUNICATIETRAINING

dé school voor
varende kinderen
Bezoekadres
Langesteijn 116
3342 LG H.I.Ambacht

Postadres
Postbus 11
3340 AA H.I.Ambacht

vanaf 3 jaar

T +31 (0)78 68 243 00
E info@transafe.info

www.lovk.nl

WWW.TRANSAFE.INFO

Water
vergroot je
wereld!
VMBO Maritiem & Techniek
VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart
VMBO Scheeps- en Jachtbouw

Open
Dagen
Kijk op: www.maritiemeacademieharlingen.nl

LNG Shipping SA is een Luxemburgse scheepvaartbedrijf
en wij zijn opzoek naar versterking voor ons team.
Wij zoeken gemotiveerde medewerkers voor diverse
functies (stuurman of matroos).

Stuurman
Matroos
Wij vragen

Wij bieden

• Nederlandse talig
• Bunker ervaring
• vaarbewijs

• Vaste dienstverband onder
Luxemburgse voorwaarden
• Nederlands talige bemanning
• werksystem 1 week op / 1 week af
• interne opleidingen door experten

Het werkgebied is het ARA-gebied.

Klinkt dat als jouw ideale baan?
Stuur uw sollicitatie aan:
LNG Shipping SA - 9, Rue des Champs, 5515 Remich, Luxemburg
E-Mail: lng@navigation.lu - Telefoon: +352 26664246

w
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ADVERTORIAL

OMRU Scheepsramen zoekt
vakmensen met passie voor metaal
OMRU Scheepsramen in Echt ont
wikkelt, produceert en monteert
sinds 2009 aluminium scheeps
ramen, deuren en puien. Deze
hoogwaardige producten maken
wij op maat voor toepassing op
binnenvaartschepen,
passagiers
schepen en werkboten. Op dit mo
ment zoeken wij nog een aantal
enthousiaste aanpakkers die kun
nen werken en denken op minimaal
mbo-niveau. En natuurlijk warmlo
pen voor techniek en metaalbewer
king. Onze actuele vacatures vind
je op www.omruscheepsramen.nl/
vacatures.
Voordat je gaat kijken: lees eerst
nog even verder. Dan krijg je een

Energie besparen, geluid reduceren
en condensvorming tegengaan zijn
enkele thema’s waarvoor wij onze
klanten innovatieve oplossingen
bieden.

goede indruk van wie wij zijn en wat
wij doen.
Meegroeien met OMRU
De afgelopen jaren zijn wij als be
drijf gegroeid en hebben wij een
sterke positie opgebouwd als toe
leverancier van de beroepsvaart.
Steeds meer binnenvaartschippers
en werven zijn gecharmeerd van
onze maatwerk scheepsramen met
een goede prijs-kwaliteitverhou
ding.
Om onze verdere groei in goede
banen te leiden en onze markt
positie verder uit te bouwen, heb
ben wij extra handen nodig. En dan
met name op onze afdelingen werk
voorbereiding en productie.
Werk mee aan een
Nederlands topproduct
Schippers die voor OMRU kiezen,
krijgen een topproduct van Neder
landse makelij inclusief de best
denkbare service. In welke functie

je ook bij ons werkt: klanttevre
denheid moet ook voor jou altijd
op één staan. Van het maken van
een offerte tot het verzorgen van
de eindmontage aan boord bij een
klant: het moet goed zijn.
Om die reden werken wij ook uit
sluitend met eigen vakspecialisten
die ons product door en door ken
nen en weten wat onze klanten ver
wachten.
Veel aandacht voor innovatie
Omdat we vinden dat het altijd
beter kan en we onze klanten po
sitief willen verrassen, steken we
veel tijd en energie in onderzoek en
productverbetering. Dat doen we
overigens allemaal in eigen huis.

Strenge kwaliteitsnormen
Zoals gezegd ontwikkelen en produ
ceren wij ons volledige assortiment
in onze eigen productiefaciliteiten
in Echt. De scheepsramen die wij
maken voldoen aan alle strenge
kwaliteits- en veiligheidsnormen
die voor de beroepsvaart gelden
(onder andere ISO 3903).
Dat betekent dat wij voor onszelf
ook de lat voortdurend hoog moe
ten leggen. Binnen ons team wer
ken dan ook uitsluitend mensen
met een hoog kwaliteitsbewustzijn.
Ben jij ook zo iemand?
Meer weten?
Spreekt het bovenstaande jou
aan en heb je behoefte aan meer
informatie over ons bedrijf? Of
over één van de vacatures op www.
omruscheepsramen.com/vacatu
res? Neem dan contact op met
Yvo de Ruijter (directeur-eigenaar
OMRU Scheepsramen) via 0475
580 488. Een mail sturen mag ook:
info@omruscheepsramen.com.

GEZOCHT: UITVOERDERS!
Veerdienst Schoonhoven BV verzorgt de veerverbindingen Schoonhoven – Gelkenes,
Lekkerkerk – Nieuw Lekkerland en Gouderak – Moordrecht met moderne autoveerponten
en een fiets-/voetveer.
Wegens pensionering van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een
Schipper
Het betreft een fulltime functie (gemiddeld 36 uur per week, wij werken in dienstroosters) die ingevuld kan
worden op alle drie onze locaties.
De functie houdt onder meer in:




Het varen met onze veerponten en kaarten verkopen aan onze klanten
Leiding geven aan boord
Bewaken en uitvoeren van onze dienstregeling

Wat vragen wij:




Een klantgerichte instelling
Teamgeest, integriteit
Bezit van groot vaarbewijs, radarpatent en marifooncertificaat

Wat bieden wij:






Goede arbeidsvoorwaarden en salariëring gebaseerd op de cao voor gemeenteambtenaren
Onregelmatigheidstoeslag
Eindejaarsuitkering
Reiskostenvergoeding woon-werk
Een prima team en goede werksfeer

Meer info over ons bedrijf kunt u vinden op www.veerdienst-schoonhoven.nl, www.veerdienstgouderak.nl,
www.veerdienstlekkerkerk.nl en op onze Facebook-pagina.
Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via
de mail: info@veerdienst-schoonhoven.nl ,
of per telefoon: 0182 – 382387 (vragen naar Erik van Toor)
of per post: Veerdienst Schoonhoven BV
Buiten de Veerpoort 2
2871 CC Schoonhoven

Voor diverse uitdagende projecten in de maritieme afbouw of
interieurbouw zijn wij op zoek naar gedreven uitvoerders. Die het
als zijn verantwoording ziet om samen met een ervaren projectteam
mooie opdrachten te realiseren. Als uitvoerder geef je leiding aan je
team, heb je contact met werkvoorbereiders en projectleiders, maar
ben je ook verantwoordelijk voor het afstemmen van werkzaamheden
met onderaannemers.
Verder
• Ben je aanspreekpunt op project en woon je vergaderingen bij;
• Monitor je de voortgang/planning;
• Bewaak je de planning/uren;
• Voer je kwaliteitscontroles uit op aangevoerde materialen en meubels;
De uitvoerder die wij zoeken
• Heeft leiderschapswaardigheden en technisch inzicht;
• Werkt nauwkeurig;
• Is communicatief goed;
• Is stressbestendig en bereid flexibel om te gaan met werktijden;
Benieuwd naar wat wij verder te bieden hebben?
Reageer op bovenstaande advertentie via onderstaand e-mailadres.
choogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs
Maritieme betimmeringen en interieurbouw
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Fluvia

for Peak performance

Wil je als

Schipper en/of Matroos
op een vrachtschip over de Maas, Waal, Rijn en kanalen in Nederland,
Belgie, Duitsland en Noord-Frankrijk ervaring op doen?

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

Wir bieten:
Wij
zoeken
Hohes
Sicherheitsverständnis
Een
gedreven
Fleet Coördinator
met
Attraktive
Schweizer
Arbeitskonditionen
minimaal
een
afgerond
MBO-4
diploma
Permanente Weiterbildung
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

Je hebt je opleiding als schipper net afgesloten?

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

Wij bieden je als schipper of matroos de mogelijkheid je kennis en ervaring verder te
ontwikkelen.
• Wij bieden hiervoor de kansen je rijnpatent en radardiploma te behalen.
• Wij bieden een jaarcontract of als je zelfs al meer ervaring hebt een tweejaarscontract.
• Een uitstekend salaris, informatie hierover wordt bij de sollicitatie gegeven
• A-1 vaart en weekenden vrij bespreekbaar.
• Nederlandse of duitse loonvoorwaarden

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.

Wil je solliciteren op deze vacature?
Stuur dan een e-mail naar info@bonvent.de of info@adg-workingpeople.nl
Janus de Goeij: +31 629621878 ADG

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

tanker
shipping
brokers
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers

Heeft deze vacature je interesse gewekt en wil je meer weten?

BonVent UG
Volker Schlotmann
Lindenallee 2
D-18233 Am Salzhaff
Tel.: +49 174 7407422
E-Mail: info@bonvent.de
www.bonvent.de

Grij
p je

kan
s!

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine erfolgreiche Zukunft.

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt seinen
erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Viking-Familie wartet
auf Sie! Erleben Sie, warum wir mit unserer Personal-Philosophie und
flexiblen Freizeitsystemen eine in unserer Branche überdurchschnittliche
Mitarbeiterbindung erreichen und stolz auf eine sehr loyale und
langjährige Crew blicken.
Für unsere Flussschiffe suchen wir Sie ab sofort als:
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w)

SET SAIL
for your car eer

vikingcruises.com/careers

UNSERE ANFORDERUNGEN:

IHRE HERAUSFORDERUNGEN:

Rheinpatent bis Basel bzw.
Mannheim und/oder Donaupatent

Gesamtverantwortung für
die Sicherheit an Bord unter
Einhaltung der vorgegebenen
Richtlinien und Gesetze

Gute Streckenkenntnisse
Deutsche und/oder Englische
Sprachkenntnisse von Vorteil
Gute Umgangsformen

Gewährleistung des
fachmännischen Schiffsbetriebs

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcruises.com/careers
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Duits-Nederlandse mechatronica-studenten:

Niet tegen, maar met elkaar
De studenten Julian Fromberger
(Berufskolleg Grevenbroich) en Joey
Timmers (ROC De Leijgraaf) hebben
tijdens de binnenvaartbeurs in Kalkar de
mechatronica-wedstrijd van ‘Ler(n)ende
Euregio’ gewonnen. Vier NederlandsDuitse studentenduo’s namen het tegen
elkaar op.
Ler(n)ende Euregio is een Duits-Nederlands
samenwerkingsverband van beroepsonder
wijs, opleidingsbedrijven en overheid.
Beroepsscholen in de grensregio werken
samen in projectvorm, maar ook in de vorm
van competities.
Hierbij luidt het motto ‘niet tegen, maar
met elkaar’, vertelt Paul Marcelis, projectleider Duits in de Beroepscontext op het ROC
Nijmegen. “We zijn gestart met competities
voor Duitse en Nederlandse studenten in de
detailhandel. Gaandeweg zijn we ook naar
de beroepsopleiding mechatronica gaan kijken.
"De binnenvaartbeurs in Kalkar was voor
ons een mooie omgeving om de competitie te organiseren. Waar kun je nou beter te
gast zijn dan op een beurs voor een sector
die jongeren met technisch en mechanisch
inzicht keihard nodig heeft?”

Zeskamp
Vier Duits-Nederlandse studentenduo’s van
acht technische beroepsscholen aan weerszijden van de grens namen het tegen elkaar
op. Op de eerste beursdag werkten ze aan
zes opdrachten rond onder meer schakelingen, robotica en pneumatiek. Per opdracht
hadden ze drie kwartier de tijd.
De nadruk lag op communicatie: hoe los je

In de Opleidingshal stond een waterbassin waar demonstraties werden verzorgd. (foto Binnenvaartkrant)

als team ondanks de taalbarrière een technische uitdaging op? De betrokken docenten hadden ludieke opdrachten voorbereid.
Voor één opdracht moesten de studenten
telefonisch communiceren over een (technische) tekening. Ook moesten ze samen een
lopende band programmeren.

cultuurverschillen te overwinnen. In de
praktijk, zo bleek tijdens een rondje langs
de stands waarop de deelnemers aan de slag
waren, werd er veel in het Engels gecommuniceerd.

sen (de Kufla-Boot, ‘Kunststoff-Flasche') te
ontwerpen en te water te laten. Docenten gaven punten voor het ontwerp en de afstand
die de boot aflegde. Ze deden ook zelf mee
aan de wedstrijd.

Petflesboot

Dat lukte alleen door samen te werken en

Op de tweede beursdag werden de duo’s
uitgedaagd een miniatuurschip uit petfles-

De overall competitie is gewonnen door het
duo Fromberger-Timmers, dat een mooie
trofee in ontvangst mocht nemen.

Opleiding 'Dek' maakt weg vrij naar
maritieme beroepen
De Vlaamse maritieme opleiding ‘Dek’
bereidt kandidaten voor op het behalen
van een certificaat van aspirant-officier.
CVO Scala is het enige centrum voor
volwassenenonderwijs in Vlaanderen
dat deze opleiding aanbiedt in
avondonderwijs.
Deelnemers kunnen zelf hun tempo bepalen door te kiezen voor een traject op maat.
De minimumduur is wel drie jaar.

Afhankelijk van de vooropleiding zijn vrijstellingen mogelijk voor bepaalde modules.
Met certificaat kunnen geslaagden aan het
werk in de baggersector, de koopvaardij, de
offshore-industrie, bij de overheid en sleepdiensten. Afhankelijk van de opgebouwde
vaartijd kunnen ze doorgroeien van scheepsgezel tot derde officier.

Meer informatie op www.cvoscala.be.

Joey Timmers (links) laat zijn Kufla-boot te water. (foto Sarah De Preter)

Barge Crewing: Indonesische matrozen
voor de binnenvaart
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

Personeel in de binnenvaart komt al lang
niet meer alleen uit West-Europa. Na
matrozen uit Oost-Europa en Filipijnen
doet een nieuwe nationaliteit zijn intrede
in de binnenvaart: Indonesiërs.
Na een pilot met vier medewerkers die zijn
gestart in augustus, zijn vorige week zeven
nieuwe medewerkers gearriveerd om ingezet te worden op binnenvaartschepen. Het
is een oplossing die Barge Crewing heeft
uitgewerkt, samen met een lokale Indonesische partner, om de toenemende personeelsschaarste in de bedrijfstak het hoofd
te bieden. De Indonesische mannen komen
zonder uitzondering uit de zeevaart en spreken allemaal Engels.
Na aankomst zijn ze direct aan hun binnenvaartopleiding begonnen, met een

veiligheidsinstructie, aanmelden voor de
60-dagen-opleiding tot matroos bij het
Nova College, een medische keuring en de
aanschaf van een dienstboekje. Daarmee
zijn ze alle zeven nog deze maand inzetbaar
als lichtmatroos aan boord van een binnenvaartschip, aldus Barge Crewing.
De komende maanden zullen meer groepen
volgen, kondigt het bedrijf aan, “op basis
van de marktvraag naar nieuwe gemotiveerde lichtmatrozen die snel door kunnen
groeien naar matroos, volmatroos en zelfs
stuurman”. Van de elf Indonesiërs die al in
Nederland zijn, is nog een aantal beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op
met Barge Crewing via klantbeheer@bargecrewing.com of 31 0610 55 51 11.
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Particulier Initiatief Logistieke Samenwerking (P.I.L.S. bv)

Is een zelfstandig onderdeel van, VAN DE GRAAF & MEEUSEN GROEP
en heeft als doel de financiering van binnenvaartschepen tussen 600 en
1500 ton te verzorgen waarbij dezelfde schepen geëxploiteerd worden
door een ander onderdeel van de groep, te weten

Rive

rtransp

ort

Beide genoemde bedrijven opereren onafhankelijk en zijn in die
hoedanigheid beiden degelijk te noemen.
Wij zoeken eigenaren, of zij die eigendom van een schip ambiëren,
waarbij onze bedrijven de financiële zijde alsmede de exploitatie
verzorgen en u -als eigenaar van een vaartuig- het management aan
boord volledig voor uw rekening neemt.
Daarnaast kunt u rekenen op een totaal ondersteuning van,
VAN DE GRAAF & MEEUSEN GROEP. Wij ambiëren een totaal
samenwerking met als doel een WIN-WIN situatie te bewerkstelligen
met voor alle betrokkenen een bevredigend resultaat.

Indien bovenstaande u aanspreekt kunt u contact opnemen met
onze bevrachters Mitchel van de Graaf en Stefan Vilters:
+31 (0)180 487120 / bevrachtingen@vdgm.nl of
Hans van de Graaf: graaf@vdgm.nl
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Uitnodiging

Maritieme bijeenkomst 17 oktober 2019

“Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder!”

www.tmlg.eu
Wij zijn een uitzendbureau met een
strekking over geheel Europa.

Wij bieden u bemiddeling en verhuur aan van ons Slowaaks en
Tsjechisch scheepspersoneel.
00421 948 699 352
00421 918 828 726

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

GJV Diesel Service is gevestigd
in Hardinxveld-Giessendam
en gespecialiseerd onderhoud,
reparatie, revisie en verkoop
van alle merken scheeps-

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

dieselmotoren.

ERVAREN DIESELMONTEUR
De werkzaamheden bestaan uit het repareren en reviseren van alle
merken scheepsdieselmotoren. Ben jij een doorzetter die zelfstandig kan
werken, ervaring heeft met dieselmotoren en een goede werkmentaliteit
bezit dan is dit de ideale baan voor jou.
In deze baan krijg je naast uitdagend en afwisselend werk natuurlijk ook
een goed salaris, een bedrijfsauto en gezellige collega’s. Grijp deze kans
en schrijf of e-mail ons met jouw sollicitatie + CV. Aarzel niet om voor
meer informatie contact met ons op te nemen.
Naar aanleiding van deze advertentie wordt acquisitie niet op prijs gesteld.

Officieel Caterpillar Marine Service Provider

Op 20 juni jl. is in Hardinxveld-Giessendam de intentieovereenkomst 'Maritiem Onderwijs' getekend
door vertegenwoordigers van regionale overheid, onderwijs en ondernemers. Een mooie mijlpaal, want
maritiem onderwijs in de regio staat al lange tijd op diverse verlanglijstjes.
Inmiddels zijn onderwijspartijen Gilde Vakcollege Techniek, ROC Da Vinci College en de STC Group
aan de slag gegaan. Zij hebben plannen ontwikkeld voor het realiseren van een doorlopende leerlijn
van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo in het regionaal regulier onderwijs. Hun ambitie is in 2020
te starten. De onderwijspartijen willen hun ideeën graag op 17 oktober 2019 aan het maritieme
bedrijfsleven presenteren en tegelijkertijd ophalen wat de wensen en bijdragen van het bedrijfsleven zijn.
De heer Kommer Damen zal op inspirerende wijze aangeven hoe hij de samenwerking onderwijsbedrijfsleven ziet en nodigt aanwezigen nadrukkelijk uit samen te werken met het onderwijs.
Bijvoorbeeld met input voor lesstof, stageplaatsen en gastlessen. Het motto is dan ook: "alleen ga je
sneller, maar samen komen we verder!"
Komt u ook? U heeft nu directe invloed op de opleiding van uw toekomstige vakmensen!
Datum:
Locatie:
lnloop:
Aanvang:
Einde:

17 oktober 2019
Damen Shipyards, Rivierdijk 544 te Hardinxveld-Giessendam
15.30 uur
15.45 uur
17.15 uur met na afloop netwerken tot 18.00 uur

Neem uw visitekaartje mee voor een badge. Aanmelden voor 15 oktober via
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl met aantal personen, naam bedrijf en adres.
GJV Diesel Service bv

Wilt u de uitnodiging a.u.b. doorsturen naar andere belangstellenden?

Moerbei 10
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam
T 0184 67 92 25
E info@gjvdieselservice.nl
www.gjvdieselservice.nl

Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1ste Kapitein
2de Kapitein
FUNCTIE-EISEN:
•
•
•
•
•
•

Rijn- en / of Donaupatent
Ervaring in leidinggevende posities
Communicatieve en representatieve
vaardigheden
Kennis van de Engelse en Duitse taal
Verantwoordelijkheidsgevoel
Teamplayer

Rivertech biedt nautisch en technisch management
op luxe riviercruiseschepen.
In verband met uitbreiding van onze vloot
zijn wij op zoek naar:

1e Kapitein
2e Kapitein

WAT BIEDEN WIJ:
•
•
•
•
•

Professionele ondersteuning en
begeleiding door Corporate Captains
Vrijetijdssysteem: 2-2 / 4-2 / 4-4
Zwitsers contract
Compleet sociaal voordeelpakket met
competitief salaris
Veiligheidstrainingen tijdens de
winterperiode

Als kapitein heb je de algehele nautische
verantwoordelijkheid voor een efficiënte bedrijfsvoering
op het cruiseschip. Samen met het hele team draag je
zorg voor de gehele beleving en veiligheid van de
passagiers aan boord.

(zzp’ers zijn ook welkom)
vrije tijdsregeling 2-2 / 4-2 / 4-4
Vaargebied hoofdzakelijk Nederland/België, Rijn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bij de betreffende functie behoren een Rijnpatent /
Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Wij bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
email je CV naar patrickvanhengst@me.com

Rivertech B.V. / Delta 60 / 6825 MS Arnhem / T: +31 (0)26 362 03 40 / E: crew@rivertechgroup.com / Contactpersoon: André Slagter
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FULL SERVICE
BINNENVAART CREWING AGENCY
Bij ons kunt u ervaren Matrozen en Lichtmatrozen vinden.

VOLLEDIGE BEMANNING SERVICE
• Bemanning service
• Pay-roll & accounting
• Vervoer door lokale agent
• Cursusregelingen
• Crew-verzekering

• Gezellig, kleinschallig internaat met een huiselijke sfeer
• Volop aandacht voor het individuele kind
• Centrum, scholen, sporthal, zwembad en het IJsselmeer
op loop- en fietsafstand
• Veel binnen- en buitenspeelmogelijkheden
• Betrokken medewerkers

Riva Marine is een internationale Crewing agency gevestigd in Letland.
Wij bieden vanuit Letland, maar ook uit andere EU-landen bemanning
aan de binnenvaart. Wij stellen hoge eisen aan ons personeel.

www.rivamarine.lv

info@rivamarine.lv

+31 85 021 5738

Schippersinternaat Het Kompas | Villa Novalaan 1, 8531 HM Lemmer
0514 - 56 35 35 | www.schippersinternaathetkompas.nl

In verband met uitbreiding zijn wij op zoek naar :

Schipper Bootman
De Vlissingse Bootliedenwacht BV is een bedrijf dat zich
bezighoudt met nautische dienstverlening in de haven van
Vlissingen op het gebied van meren / ontmeren van
zeeschepen, het vervoer van personen en tevens alle
voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de
scheepvaart in en om de haven.
Je word ingedeeld in een vaste ploeg waarbinnen je
zelfstandig werkzaamheden uitvoert. Behalve het meren /
ontmeren van zeeschepen moet je ook werkzaamheden
verrichten aan boord van onze sleepvletten, personeelstender of op ons kraanschip. Dit betreft het duwen en slepen
van bakken, jachten of andere objecten tot en met het aan
boord brengen van goederen op zeeschepen.
Heb je interesse in deze uitdaging en beschik je over
voldoende inzet en doorzettingsvermogen?
Stuur dan je brief/email met CV naar onderstaande
gegevens.

Wij vragen
• Groot vaarbewijs
• Marcom B
• Radardiploma
• ADN diploma
• VCA* certificaat

Wij bieden
• Markt conform salaris
• Mogelijkheid binnen het bedrijf
n
ontbrekende diploma’s/certificate
te behalen
eid
• Afwisselende baan met veel vrijh
g
evin
omg
en een dynamische

Competenties
• Werken in teamverband
• Stressbestendig/zelfstandig
• Flexibel
• Klantgericht
• Bereid in een volcontinue
ploegendienst te werken

Vlissingse Bootliedenwacht BV
Postbus 118 / 4330 AC Middelburg
Tel : +31 (0) 118-462226 / E: wim@vlbvlissingen.nl
Contactpersoon : Wim van Splunder

22
Opleiding

+ Carrière

8 oktober 2019

11

Schipper loopt risico door stress en overgewicht
DOOR MAIKEL APAI

De binnenvaart wordt
gekenmerkt door het maken
van lange dagen, zwaar werk
en risico’s. Desondanks gaan
schippers lang door. Anders
dan bij de meeste banen stopt
een man of vrouw niet bij
het bereiken van de klassieke
pensioenleeftijd van 65 jaar.
Zo ongezond zal het werk dus
waarschijnlijk niet zijn – maar
eigenlijk valt daar moeilijk de
vinger achter te krijgen. Ervaring
leert dat op het gebied van stress
en overgewicht nog genoeg te
verbeteren is.
De Onderzoeksraad voor de
Veiligheid maakt periodiek rapporten over incidenten op het
water, in zowel de binnenvaart als
de zeevaart. Maar dan gaat het over
ongevallen. De algemene staat van
de gezondheid van de gemiddelde
schipper of matroos komt aan bod
tijdens de keuring voor de scheepvaart (voor de zeevaart tweejaarlijks, voor de binnenvaart vanaf
het 50e levensjaar).
Ed Simons, keuringsarts voor de
scheepvaart, meldt: “Het is een
uitzondering wanneer we te
maken krijgen met scheepvaartgerelateerde incidenten. Wel komen

er soms passanten in de huisartsenpraktijk, die dan door de
huisarts worden gezien. Als er wat
gebeurt op het IJsselmeer of in de
buurt van de Oranjesluizen, is dat
vaak ambulancewerk. Een paar
jaar geleden kreeg een schipper
op het IJsselmeer een beroerte. Hij
heeft toen varend, maar verlamd
aan één arm, afgemeerd bij de
sluis en werd toen verder geholpen door de huisarts.”

Medisch dossier
Typische, aan het beroep gerelateerde gezondheidsklachten zijn
niet bekend. Schippers komen wel
vaak pas in actie als ze acuut een
dokter nodig hebben, is Simons’
perceptie. Bij medische keuringen
wordt gekeken naar het zenuwstelsel en het hart. Het hebben van
epilepsie of een pacemaker kan
reden zijn voor een afkeuring;
alledaagse hulpmiddelen als een
bril of een gehoorapparaat zijn
geen beletsel.
“Ook kom ik vaak huidproblemen
tegen. De huid heeft heel wat te lijden bij personeel op een binnenvaartschip.”
“Een keuring levert soms ook
een doorverwijzing op. Af en toe
komen we bij keuringen problemen tegen bij de urinecontrole.

Er kan dan bijvoorbeeld bloed in
zitten. Deze mensen wordt geadviseerd contact op te nemen met
de huisarts voor verder onderzoek.
Sommige schippers hebben geen
huisarts of bezoeken die nauwelijks. Een goede opbouw van een
medisch dossier is er dan niet.”

even niet verder mag varen totdat
je op een verantwoord gewicht zit
en dat je verplicht wordt om je
door een diëtist te laten begeleiden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en
voor het dagelijks brood van de
schipper.”

Leeftijd is geen probleem

Afkeuring

Leeftijd hoeft geen probleem te
zijn. Bij de keuringen blijken
de meeste schippers niet zoveel
te mankeren. Het Gemeentelijk
Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB)
heeft de leeftijdsgrens voor een
schipper opgetrokken naar maximaal 72 jaar.
In de rondvaartbranche is ook veel
vraag naar schippers, weet Simons.
Jong én oud.
De keuringsarts ziet ze regelmatig
langskomen. “Een groot gedeelte
van deze schippers is al gepensio
neerd, maar ingezet via uitzendbureaus bestieren ze zowat de
halve vloot aan veren en ponten.”

In de Handleiding medische keuringen Scheepvaart 2019 van de
Inspectie Leefomgeving en Transport staat omschreven dat de
buikomvang hiervoor bepalend is.
Is deze bij een man groter dan 102
cm en bij een vrouw groter dan
88 cm, dan wordt er gekeurd naar
een beperkte bevoegdheid van een
jaar. Bij een BMI (Body Mass Index)
van tussen de 35 en 40, wordt die
bevoegdheid beperkt tot een half
jaar. En zit de BMI boven de 40,
dan neemt de medisch adviseur
scheepvaart een beslissing.
De inspectie laat weten dat de
keuring voor wat betreft overgewicht voor binnenvaart gelijk
getrokken is met die van de zeevaart. Ze geven de gelegenheid om
iets te doen aan het gewicht om
afkeuren te voorkomen; een attest
kan voor één of twee jaar worden
afgegeven, waarna er opnieuw gekeurd wordt.

Sinds anderhalf jaar vraagt de Inspectie Leefomgeving en Transport
meer aandacht voor problematisch overgewicht bij opvarenden.
Simons: “Nu is het inmiddels zo
dat zwaarlijvigheid kan leiden tot
een kortere bevoegdheid, of dat je

In 2019 is de medisch adviseur
scheepvaart van het ILT enkele
keren per maand door keurings
artsen voor de scheepvaart benaderd om te overleggen over een
keuring met een BMI van boven
de 40.
Afkeuring door overgewicht is bijna altijd in combinatie met andere
aandoeningen. En dit komt een
enkele keer per jaar voor.

Stress
Iets wat ook speelt in de binnenvaart, is de mate van stress. De
regelgeving is omvangrijk en strikt.
Om je aan de vaar- en rusttijden
te kunnen houden, is het met het
ligplaatsentekort vaak een race
tegen de klok om tijdig ergens af
te meren.
“Die stress kan aanzienlijk zijn”,
geeft Simons aan. “Er wordt hard
en stevig beboet.”
“Het is ook moeilijk om te stoppen. Schippers kunnen gevangen
zitten in een benarde financiële
situatie. Schippers in de binnenvaart zijn toch voor het merendeel
eigen baas. De hele familie draait
mee in het bedrijf.”

Mercator werkt samen
met Athene
In het Maritiem Instituut Mercator in Oostende kunnen
zowel jongens als meisjes terecht. In de eerste graad secundair onderwijs krijgen leerlingen een brede algemene
opleiding die wekelijks aangevuld wordt met enkele
lesuren ‘Waterworld’. In deze lessen maken de leerlingen
kennis met de kansen en mogelijkheden die de maritieme
wereld biedt.
In de tweede en derde graad kan gekozen worden voor een
meer specifieke, toekomstgerichte opleiding.
Sinds september is er een samenwerking met Athena in
Oostende. Leerlingen van de eerste graad secundair maken
gedurende zes weken kennis met alle facetten van de maritieme wereld onder de noemer ‘Maritieme Module’.
In het Maritiem Instituut Mercator worden ook maritieme
workshops aangeboden voor andere scholen. Inschrijven
kan via de school.
Er zijn voorlichtingsdagen op 19 december, 29 mei en 19
juni.

Kijk voor meer informatie op www.maritiemonderwijs.be.

Service Monteurs
STORM biedt u volledige serviceoplossingen voor verschillende toepassingen en sectoren. Als één van de
grootste Europese merk onafhankelijke servicebedrijven voor verbrandingsmotoren en onderdelen
bieden wij technische kwaliteit en geven uitgebreid, professioneel advies.

C

M

We zijn op zoek naar monteurs met een MBO opleiding richting AOT, motorvoertuigentechniek of Elektrotechniek
met affiniteit voor verbrandingsmotoren. Vakinhoudelijk ken je de werking van een verbrandingsmotor en is het
een voordeel wanneer je bekend bent met besturingstechniek. Verder kun je op gebruikersniveau overweg met
de Microsoft pakketten Outlook en Excel. Je hebt 3 jaar relevante werkervaring in een serviceorganisatie. Verder
laat je je niet gek maken ofwel je bent stressbestendig en heb je uiteraard geen 9 tot 5 mentaliteit

Y

CM

MY

CY

Ons aanbod

CMY

◊ Een volledig ingerichte bedrijfsauto met laptop en smartphone
◊ Zelfstandig en verantwoordelijk werk
◊ Continue doorontwikkeling door training, scholing en cursussen
◊ Een aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden

K

www.a-storm.com

Lijkt jou dit een mooie uitdaging, stuur dan je CV aan
August Storm BV - Zandweistraat 22 - 4181 CG - Waardenburg - T. 085 0777 640 - service-nl@a-storm.com
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Hoi Yanaika &
Yanina, kunnen
jullie je even
voorstellen?
Wĳ zĳn de matrozen zusjes
,ik ben Yanaika 9 jaar en mĳn
jongere zus Yanina is 5 jaar.
Wĳ varen samen met mama
en papa op het binnenschip
“Avanium” deze is 85
meter lang en 8.20 m
breed. Het schip is 1341 ton
groot. Wĳ varen vooral in Duitsland op de Rĳn. Ik,
Yanaika zit tĳdens het schooljaar op internaat van maandag tot vrĳdag.
Yanina moet vanaf september 2020 naar internaat.

Wat vinden jullie zo leuk aan het
wonen op een binnenschip?
Wonen aan boord op een binnenschip is leuk omdat je altĳd een mooi uitzicht hebt en je nooit
op dezelfde plaats blĳft. Soms liggen of varen we samen met vrienden of familie en dan is het
steeds heel gezellig! Als het mooi weer is houden we ervan om te zwemmen en met de bĳboot
te spelen “hoe gekker hoe liever “.
Het is ook leuk dat al moeten mama en papa varen en werken op het schip wĳ gewoon aan
boord kunnen zĳn. Soms mogen we ook al helpen met het schip en ruim proper te maken! Nu
gaan we iets eigenaardigs zeggen maar we slapen ook liever aan boord want het geluid van
de motor doet ons net iets beter slapen als anders! Wat we wel minder leuk vinden is dat we
soms wel heel ver moeten rĳden om van en naar boord te gaan. Ondertussen zĳn we dat al wel
gewoon en hebben we steeds onze voorraad koekjes en snoepjes mee in de auto.

Krijgen jullie weleens vraagjes
van kinderen die aan wal leven?
Ja heel veel , deze zomer op vakantie
kregen we voor de zoveelste keer
de vraag of wĳ het erg vinden om
op internaat te zitten en hoe alles
aan boord verloopt. Het zĳn vaak
dezelfde vragen zoals bv.:
• Hoe groot is jullie schip?
• Wonen jullie op het schip ?
• Hoe ziet jullie woning er uit ?
hebben jullie wel een toilet en
keuken?
• Wat doen jullie allemaal aan
boord?
• Wat vervoeren jullie?
• Hoe blĳft een schip drĳven?
• Missen jullie mama en papa niet als
je op school bent?
Het zĳn niet alleen vragen van kinderen
aan wal maar ook van leerkrachten
op school. Zelfs mama’s en papa’s van
schoolvriendjes hebben mĳ al vragen
gesteld en dat is normaal want ze kennen
gewoon niet veel over binnenvaart.

8 oktober 2019
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Wat doen
mama & papa
op het schip?
Papa vaart en doet het
onderhoud van het schip en
mama vaart soms ook en doet de
papieren van het schip en zorgt
altĳd voor het lekkere eten voor
iedereen aan boord. Mama rĳdt ook
steeds met de auto om ons van en
naar school te brengen. Om de maand
hebben we een matroos en dan hebben
mama en papa wat meer vrĳe tĳd. Papa
houdt heel erg van vissen in zĳn vrĳe tĳd
en mama houdt zich bezig met shirts en
geschenkjes te bedrukken.

Helpen mama en papa jullie een beetje
met de ﬁlmpjes?
Een beetje wel, maar wĳ vinden wel al de leuke ideetjes uit. Papa geeft enkele tips en mama
steekt de filmpjes in elkaar en als wĳ het filmpje goed vinden komt het op internet!

Op welk internaat zitten jullie ?
En zitten jullie bij elkaar in de groep?
Ik zit op het internaat Heidehof in Kapellen (Antwerpen) en ik ben net mĳn 4de jaar hier
gestart! Yanina zit nu nog in het laatste kleuterklasje en gaat daarom af en toe naar huis logeren
bĳ ‘nona’ onze grootmoeder om nieuwe dingen te leren op school. Vanaf volgend schooljaar
gaat zĳ ook naar Internaat. Bĳ ons op internaat zĳn wĳ 1 hechte groep we eten allemaal samen
in dezelfde refter we spelen allemaal samen buiten of binnen op zolder. Dus zal ik dan heel veel
tĳd met zus kunnen doorbrengen. Alleen de studie en slaapkamers zĳn verdeeld in groepen.

Wat is het leukste wat jullie aan boord hebben
meegemaakt , en op het internaat?
Begin dit jaar lagen we in Zwitserland met vrienden , en na 1 uurtje rĳden konden we samen
in de bergen in de sneeuw spelen en met een slee naar beneden glĳden! De dag erna mocht
ik zelfs met het vliegtuig naar Brussel vliegen omdat het op de weg druk en lang rĳden was.
We hebben ook al eens vlak voor de stad van Keulen gelegen en daar mooi vuurwerk vanaf de
eerste plaats meegemaakt!
Op internaat gaan wĳ elk jaar naar de schaatsbaan in het dorp en gaan we daar lekkere frietjes
en smoutebollen eten. Elk jaar kĳk ik daar naar uit! Op internaat doen wĳ altĳd hele leuke
dingen op woensdag middag zoals zwemmen, cinema en springkastelen enz.
Ook houden we van feestjes elk jaar hebben we een Halloween en
kerstfeest &ook met carnaval en Valentĳn doen we
dema
trozen
zusjes
iets leuks! Als mama eens thuis is en
ik niet naar internaat moet gaan
vraag ik vaak of ik wel woensdag
middag naar internaat mag om de
activiteiten mee te doen.

Waarom zijn jullie begonnen op Instagram?
Door al die vragen die we steeds krĳgen ben ik dan op het idee gekomen om leuke
filmpjes te maken. ik had al direct een naam gevonden *de matrozenzusjes* want
stiekem zĳn wĳ wel gek van de zoete zusjes op YouTube. Met dit idee ben ik naar mama
en papa gestapt en heb hun gevraagd of we filmpjes op TIKTOK mochten maken. Ze
waren akkoord maar alles wordt wel eerst door hun gecontroleerd want zelf zĳn wĳ
nog te jong. Via TIKTOK proberen we vooral vriendjes en kindjes van onze eigen
leeftĳd te bereiken en daarna is mama met het idee gekomen om ook een Instagram
account te openen om zo andere en grote mensen te bereiken. We proberen foto’s & filmpjes
te maken van hoe wĳ het aan boord leuk maken en hoe wĳ leven als schipperskinderen.

Volg onze avonturen
op Instagram!

20
Opleiding

+ Carrière

8 oktober 2019

13

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Fahrgebiet: ARA und Rhein

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

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

Uniworld besitzt und betreibt eine Flotte von dreizehn
5*-Kreuzfahrtschiffen auf den Flüssen Europas,
welche ausschließlich auf englischsprachige Gäste
ausgerichtet sind. Uniworld wurde in den letzten Jahren fortwährend mit zahlreichen namhaften Awards
und Preisen für höchste Qualität und Leistungen
ausgezeichnet.

Zur Erweiterung von unserem erfolgreichen nautischen Team suchen wir für die Saison 2020 motivierte:

Erste und Zweite Kapitäne

Trade the ordinary for the extraordinary and take this opportunity of promotion for an exciting position in a dynamic
company that recognises the commitment and enthusiasm of its employees.

Alle Abteilungen von der Nautik, über das Hotel bis
zur Reiseleitung gehören zu Uniworld und ziehen am
gleichen Strang. Unsere Schiffe sind mit modernster
Technik ausgestattet und werden von unserem nautischen und technischen Team mit Herz und Seele laufend professionell gewartet. Auf unsere nachhaltige
Firmenpolitik sind wir stolz und wir sind überzeugt,
dass unsere motivierten und engagierten Mitarbeiter
das Fundament von unserem großen Erfolg sind.

Wir erwarten:
• Flexible und positive Arbeitseinstellung
• Erfahrung in Passagier / Fracht Schifffahrt
• Rheinpatent bis Mainz
• Gute Umgangsformen
• Englische Sprachkenntnisse

Wir bieten:
• Schweizer Arbeitsverträge
• Attraktives Gehalt und sehr gute Sozialleistungen
• Flexible Ferienplanung 2/2 und 4/4
• Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Reisespesen, Arbeitskleidung und vieles mehr…

Corporate Captain

As a Corporate Captain, and in close collaboration with the Director Nautical Operations, you ensure the well running of the
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Interessiert? Dann rufen Sie an oder schicken uns Ihre vollständige Bewerbung.

You will:


Tel. +31 651 172 256

Act as a dynamic motivator and ambassador for the nautical department through visible management and

