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Op zoek naar
meer balans
in jezelf?
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is de basis om vrijer te leven.
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Gouwe blijft zeker tot eind
deze maand gestremd

SCHAKEL DIRECT

Locatie: Dordrecht & Spanje

Executive Counseling - www.bertslurink.nl
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www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
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MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN
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De hefbrug bij Boskoop blijft
nog zeker tot eind oktober gestremd – en daarmee ook de
doorgaande scheepvaartroute
over de Gouwe. Op donderdag
10 oktober besloot de provincie de hefbrug per direct volledig af te sluiten vanwege de
gevaarlijke constructie. De binnenvaart is zwaar gedupeerd.

VANAF NU BIJ ONS
VER K R IJG B A A R ;

KOHLER EU STAGE 5
33kva & 45kva, CCR2

TEVENS KUNNEN WIJ DE GENERATOR
BIJ U AANBOORD INSTALLEREN.
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+31 (0)184 67 62 62

+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com

Binnenvaart maakt
indruk in Brussel
T: +31 (0) 78 890 8050
299
Pantone 354
Black K=100%
E:Pantone
binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Pantone Uncoated (U) voor uncoated papierdrukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier etc.
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Pantone Coated (C) voor coated papierdrukwerk en en andere gecoate ondergronden, zoals stickers etc.

(078) 682 12 14

Versie 2014-02-18 Edward Newland / en@heinenhopman.com
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Bewezen Kwaliteit

Ventilatie
Airconditioning
Airconditioning
Koeling

Ventilatie
Airconditioning Airconditioning
Koeling

MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

+31 164 212420
sales@woeurope.com

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

Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen

www.visscherscheepsrep.nl

WWW.DUPORTLUBRICARE.NL

Tel. 0031 (0)184-496363

PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie geven.
Duport Lubricare BV compenseert u als de motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten
*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

24/7
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Duport Lubricare B.V.
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Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
| eoc.nl

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com
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Voorzitter Paul Goris bij viering van 90-jarig bestaan CBRB:

“Verduurzaming is voor binnenvaart geen
modewoord, maar een must”

Maarten van der Weijden klom tijdens zijn presentatie tussen het publiek om zijn verhaal kracht bij te zetten.

Volgens CBRB-voorzitter Paul
Goris is verduurzaming in de
binnenvaart het belangrijkste
thema voor de komende jaren.
“Het lijkt een modewoord, maar
ik denk niet dat het dat is. We
nemen op ons wat we daaraan
moeten doen met z’n allen en
we zijn bezig er goede afspraken
over te maken, ook met het
ministerie. We moeten die stap
maken om te rechtvaardigen dat
we ons werk mogen doen.”
Het Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart bestaat negentig
jaar. Dat jubileum werd 11 oktober

gevierd in Rotterdam. Het programma bestond uit een inhoudelijk deel dat werd gehouden in de
Lloydzaal van STC Group en aansluitend een diner aan boord van
de Jules Verne, die door de Rotterdamse haven voer.

Asfaltpartijen
Goris noemde nog twee andere
actuele thema’s: betere doorstroming vanuit de zeehavens naar het
achterland (met name van containers) en het aantrekken van personeel. “We moeten als sector aantrekkelijk zijn voor mensen om in
te werken, om te willen varen.”

CBRB-voorzitter Paul Goris: “Verduurzaming is geen modewoord. We moeten
die stap maken om te rechtvaardigen dat we ons werk mogen doen.”

Goris vroeg de politiek om de binnenvaart meer kansen te geven
zodat die daadwerkelijk meer
lading van de weg kan halen.
Ook voor partijen die als ‘asfaltpartijen’ bekend zijn, is dat handig, legde hij uit: “Als de modal
shift richting water gaat, is er op
de weg meer ruimte. Dan kun je
het asfalt beschikbaar stellen voor
automobilisten en nog wat wegvervoer. Nu is er totaal geen doorkomen meer aan en er is echt geen
plek meer om nieuw asfalt neer te
leggen. Op het water is daarentegen nog volop ruimte.”

Overleversschuld
De meeste tijd was ingeruimd voor
Maarten van der Weijden. Met de
oud-zwemmer had het CBRB een
verrassende spreker uitgenodigd.
De Olympisch Kampioen op de
10 kilometer open water in 2008
in Beijing, vertelde het indrukwekkende verhaal over zijn sportprestaties, zijn ziekte en de heroïsche
11stedenzwemtocht van afgelopen
zomer waarmee hij geld inzamelde voor kankeronderzoek.
Hij begon zijn optreden nog wel
met de opmerking dat zijn publiek
in de zaal van het STC in Rotterdam een overeenkomst hebben
met hem: “We houden allebei van
water.” Maar verder leek hij weinig
voeling te hebben met de binnenvaart.
Dat deerde niet. Zijn persoonlijke
verhaal en de (levens)lessen die
daaruit te leren zijn, zijn inspirerend – ook voor ondernemers en
beslissers uit de binnenvaart. De
spontane staande ovatie die hij

na afloop kreeg, liet zien dat zijn
boodschap was overgekomen bij
de mensen in de zaal.
Hij vertelde openhartig en verbond drie doorslaggevende periodes uit zijn leven. De meest ingrijpende was toen hij doodziek
werd. Hij kreeg op zijn 20e acute
leukemie en genas daarvan dankzij chemokuren en een stamceltransplantatie.
Als mensen zeggen dat hij kanker
heeft overwonnen, voelt dat niet
goed, bekende hij. "Ik heb geluk
gehad. Het is geen kwestie van
vechten. Ik was een luie patiënt.
Anderen deden er wel van alles
voor en zijn toch overleden.”
Het bezorgde hem een “over
leversschuld” én de motivatie om
met zijn eigen stichting geld in te
zamelen voor kankeronderzoek.
Al besloot hij in eerste instantie
te gaan leven alsof elke dag zijn
laatste dag was. Maar dat werd al
snel saai. Van der Weijden wilde
toch weer doelen stellen, ervoor
gáán en merkte dat dat – in elk
geval voor hem – een fijnere
manier van leven was.

Frustratie
In 2008 won Van der Weijden
olympisch goud. Terwijl zijn kansen om in Beijing een medaille
te winnen vooraf niet erg groot
waren. “Ik was niet de snelste
zwemmer.”
Dankzij zijn coach Marcel Wouda
geloofde hij toch in de missie.
Wouda leerde hem om frustratie
om te zetten in actie: als iets je niet
bevalt of het belemmert je, moet je
dat veranderen indien je kunt.

“We gingen niet proberen of ik
sneller kon gaan zwemmen, maar
investeerden in alles eromheen.”
En dus trainde Van der Weijden
een jaar lang niet alleen zeven uur
per dag, maar verbleef hij vijftien
uur per etmaal in een speciale tent
die een hoogtestage nabootste,
droeg hij na het wakker worden
een lichttherapiebril om ’s ochtends effectiever te trainen. Een
slimme tactiek, toepassing van
techniek en allerlei verbeteringen
op detailniveau werkten ook mee
aan de olympische zege.
Alles had hij ervoor over; de voorbereiding op de Olympische Spelen kostte hem zelfs zijn relatie.
Was het ‘t allemaal waard, is hem
vaak gevraagd. “Ja”, is zijn antwoord. “Als je doet wie je bent,
is vijftien uur in een tentje niet
zwaar. Dan is zelfs dát een fijn
leven.”

Tweede keer
Een andere topprestatie was het
zwemmen van de Elfstedentocht.
In juni 2019 legde hij 195 kilometer lange traject in Friesland af
binnen 75 uur. Hij haalde er bijna
12 miljoen euro mee op, waarmee 25 onderzoeken naar kanker
mogelijk werden.
Het was zijn tweede poging; in
augustus 2018 kon hij na 163 kilometer niet meer verder. De les:
“Als het een eerste keer niet lukt,
ook al heb je nog zo hard je best
gedaan… Dan mag je het heus
nog een tweede keer proberen.”

22 oktober 2019

3

Minister blijft zich inzetten voor modal shift Bijdrage
Maar geen toezegging over kleine schepen
Minister Cora van Nieuwenhuizen blijft zich ervoor inzetten
dat meer lading over water wordt
vervoerd. Dat zei ze tijdens de
begrotingsbehandeling van
Infrastructuur en Waterstaat
op de vraag hoe ze ervoor kan
zorgen dat de vloot divers blijft
– en dus ook voldoende kleine
schepen behouden blijven.
Volgens Van Nieuwenhuizen
is uit de Marktobservatie van de
Centrale Commissie voor de
Rijnvaart gebleken dat ondanks
een afname van het aantal schepen sinds 2005 de vervoerde
tonnage is gestegen. “De totale
vervoerscapaciteit is dus toegenomen. Deze verschuiving van
kleinere naar grotere schepen kent
meerdere oorzaken. Vergrijzing,

schaalvergroting,
opwaardering
van vaarwegen en veranderende
wensen in de markt.”
Van Nieuwenhuizen laat momenteel onderzoeken of er specifiek in
het segment van het kleine schip
lading van het water naar de weg
verdwijnt. “Ik blijf mij inzetten
voor een modal shift van weg naar
water.”
Ze stelt verder de verschuiving
van weg naar water te stimuleren
via het beleid in de Goederenvervoeragenda. “Voorbeelden zijn
het wegnemen van concrete belemmeringen voor verladers en
vervoerders en het inzetten van
logistieke makelaars die bedrijven
ondersteunen bij een overstap van
vervoer van de weg naar het water,
het spoor of een buisleiding. Ook
onderzoek ik de mogelijkheid om

een financiële ondersteuning aan
ketenpartijen te geven om containers minder over de weg en meer
via de binnenvaart te vervoeren.”

Kleine schepen
In twee moties vroegen Kamerleden de minister om op korte termijn maatregelen te nemen om
kleine schepen te redden. Cem
Laçin van de Socialistische Partij
wees op de strengere technische
eisen van de CCR en CESNI. “De
binnenvaartvloot [wordt] per 1
januari 2020 geconfronteerd met
een set eisen waar schepen met
een bouwjaar van voor 1976 aan
moeten voldoen”, en “overwegende dat TNO concludeert dat
bijna geen enkel schip van voor
1976 aan die geluidseisen kan voldoen”, verzoekt hij de regering om

vóór 1 januari een werkbare hardheidsclausule in te voeren. Daar
kunnen scheepseigenaren dan een
beroep op doen voor ontheffing.
Tot nu toe lukt het niet om een
aangepaste, vereenvoudigde en
werkbare hardheidsclausule in het
leven te roepen.
Roy van Aalst van de PVV stelde
dat de kleine binnenvaart op het
punt staat om te vallen, terwijl
Nederland niet zonder kan. Volgens hem constateert ook de CCR
dat de vloot kleine schepen snel
krimpt. Hij gaf aan dat verladers
zich zorgen maken over het wegvallen van deze categorie schepen.
Hij vroeg de regering “voor 31 december 2019 stappen te zetten die
ervoor zorgen dat het beroep van
schipper in de kleine binnenvaart
niet verdwijnt”.

Bisschop op bezoek bij Maas Binnenvaartmuseum
mentale sluizencomplex van Born
gewoond. Ik ben langs het Julianakanaal opgegroeid in ons gezin
met drie kinderen.”

DOOR NOUD VAN DER ZEE

In december 2018 werd Harrie
Smeets (57) benoemd tot
bisschop van Roermond. Op
zijn kennismakingsronde
bracht hij zondag 20 oktober
een bezoek aan het Maas
Binnenvaartmuseum in
Maasbracht.
“In mijn eerste jaar als bisschop ga
ik eens goed rondkijken in Limburg”, vertelde bisschop Smeets
bij zijn aankomst in het museum
aan de Havenstraat.
Hij werd vergezeld door pastoor
Lambert Creemers en kapelaan
Rob Schreiber van de parochiefederatie Maasbracht’.
Oud-schipper Nico van Lent leidde

Schepenkerkhof

Bisschop Harrie Smeets werd rondgeleid door oud-schipper Nico van Lent.
(foto Noud van der Zee)

de bisschop rond in het museum,
dat dit jaar na en ingrijpende verbouwing zijn deuren heropende.
Bij het paviljoen van het Julia-

nakanaal stond het gezelschap
langer stil. De bisschop keek aandachtig naar een foto en merkte
op: “Ik heb pal naast het monu-

Nico van Lent praatte de bisschop
bij over het schepenkerkhof op 30
september 1944. Tientallen schepen werden toen door de Duitsers
in de haven van Maasbracht tot
ontploffing gebracht.
Smeets zei dat het verhaal over de
scheepsramp geheel nieuw voor
hem was. Hij had er nog nooit
over gehoord en was danig onder
de indruk van het gebeurde, nu
precies 75 jaar geleden.

Binnenvaart maakt indruk in Brussel
Op woensdag 16 oktober
presenteerde de Europese
binnenvaart zich in de haven
van Brussel. Daar lieten onder
andere scheepseigenaren,
organisaties en projectpartners
gezamenlijk zien hoe snel
de bedrijfstak innoveert en
verduurzaamt. Onder de
bezoekers waren tal van
Europese politici en hoge EUambtenaren. Zoals minister
Alain Maron, die in het Brusselse
Gewest verantwoordelijk is
voor klimaattransitie, milieu en
energie.
Vijf schepen met vernieuwende
technologieën (Ecotanker, Emeli,
Hydroville, Sendoliner en Wantij)
meerden die dag af in de haven
van Brussel. Samen lieten ze zien
hoe de binnenvaart kan bijdragen
aan forse vermindering van de
uitstoot. Het ging onder meer om
batterij-elektrische en gas-elektrische voortstuwing, toepassing van
biobrandstof en waterstof.
De binnenvaart toonde dat het de
branche en de ondernemers ernst
is om de doelstellingen op het gebied van de CO2-reductie waar te

(foto EICB)

maken, bovenop de milieuvoordelen die vervoer over water nu al
te bieden heeft. In 2030 moet de
uitstoot met de helft zijn teruggedrongen en in 2050 geheel.

Binnenvaart kan
meer betekeken
Daarnaast wil en kan de binnenvaart een grotere rol spelen bij de
mobiliteit binnen steden. Tijdens
het Green Inland Shipping-evene-

ment in Brussel werd een demonstratie gegeven van stadsdistributie
door de combinatie van een elektrisch schip met cargo bikes (voor
het laatste stuk naar bedrijven en
woningen). Ook autonoom varen
en een waterstofbatterij voor containervaart waren te zien.
De voorlichtingsdag werd door de
binnenvaartlobbyisten benut om
bij de politieke en ambtelijke beslissers van de Europese Commis-

sie en het Europees Parlement aan
te dringen op betere voorwaarden
voor de binnenvaart. Die kan met
ruim 40.000 kilometer aan vaarwegen en 250 binnenhavens nog
wel meer dan de huidige 560 miljoen ton aan goederen per jaar vervoeren. Dat ontlast dan de overvolle wegen.

Eind jaren 80 brak ondanks of dankzij de Granaria-affaire de milieuzon
door, want er kwam aandacht voor
de sector en erkenning van het schip
als alternatief voor de oprukkende
truck, dertig jaar geleden nog iets
meer stinkend en gevaarlijk dan nu.
‘Modal shift’ werd de nieuwe mode,
maar bleek minder maakbaar dan
verwacht. In de loop der jaren verschoof de focus naar verbetering van
de concurrentiepositie en uiteindelijk
de vergroening van de vloot.
Meer lading moest de binnenvaart
zelf maar doen, dat was immers in
het belang van de binnenvaart?
Is dat wel zo? De binnenvaart is geen
bedrijf, het is de verzameling van
heel veel bedrijven en elk afzonderlijk bedrijf heeft er weinig belang bij
als er in totaliteit meer lading over
water wordt vervoerd. Als er meer
vraag is, dan neemt vanzelf het aanbod toe. Dus hoe meer lading, hoe
meer schepen, hoe meer bedrijven en
hoe groter de koek wordt, hoe meer
ervan willen eten.
Als de binnenvaart er zelf geen
belang bij heeft, wie heeft er dan
wel belang bij meer vervoer over
water? De maatschappij. Het is dus
een maatschappelijk belang dat er
meer goederen over water gaan.
Toch kunnen maar twee zaken de
steun van de overheid tegemoet
zien: vergroening en innovatie (wat
niet zelden op hetzelfde neerkomt).
Voor beide is er wel wat te zeggen
dat dit op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemers
is (al zijn de eisen voor vergroening
zo hoog dat een ‘deal’ met de overheid wel nodig is). Maar de modal
shift is een maatschappelijk belang.
Dat hoort een minister belangrijk te
vinden.
Minister, wat heeft u bijgedragen aan
meer vervoer over water?
“Ik heb een green deal met de
binnenvaart gesloten.”
Wordt daardoor meer over water vervoerd?
“Dat ligt aan de binnenvaart zelf.
Als de binnenvaart niet gaat samenwerken, is het een ‘losing game’.”
Dat klinkt catchy, maar er spreekt
weinig waardering uit voor de
bestaande vloot. Is het niet zo dat de
binnenvaart als entiteit – vergroend
of niet – gewoon veel beter is voor de
samenleving dan het wegvervoer?
“Een moderne, groene binnenvaart
is toch ook beter in de concurrentie?
Dan groeit de lading vanzelf.”
Het vervoer verschuift eerder naar het
wegvervoer, het aandeel binnenvaart
in de modal split is niet toegenomen,
hoewel de Nederlandse vloot geldt als
de modernste ter wereld en er zeer
succesvolle samenwerkingsverbanden
zijn.
“Je ziet: samenwerken loont.”
Conclusie: de binnenvaart zal het zelf
moeten doen.
“Dat zeg ik.”

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1ste Kapitein
2de Kapitein

Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

(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

“Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Als Captain+ ken ik de taken
van een kapitein als geen ander,
maar weet ik ook dat er vandaag de
dag méér gevraagd wordt van een
goed leider. Ik kan manoeuvreren én
motiveren. Sta voor, naast en achter
mijn bemanning. En ben ook niet te
beroerd om een potje te koken, als dat
zo uitkomt. Captain+ is voor mij geen
functieomschrijving, maar een titel
die ik met eer draag.”

WORD OOK EEN

CAPTAIN

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU

Princess Rivercruises AG
is op zoek naar:

Kapitein • Afloskapitein
met Rijnpatent tot Basel en Radarpatent

Stuurman • Machinist • Matrozen
met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Zwitsers arbeidscontract en vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U: Prettige omgangsvorm en
een representatief uiterlijk, goede communicatieve
vaardigheden, kennis van Duitse en/of Engelse taal
en ervaring in vergelijkbare functie.

Uw schriftelijke sollicitatie: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens kantooruren met Jan de Berg +31 613121609
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Gouwe blijft zeker tot eind deze maand gestremd
De hefbrug bij Boskoop blijft
nog zeker tot eind oktober
gestremd – en daarmee ook de
doorgaande scheepvaartroute
over de Gouwe. Dat heeft
Provincie Zuid-Holland,
de beheerder van de brug,
bekendgemaakt. Op donderdag
10 oktober besloot de provincie
de hefbrug per direct volledig af
te sluiten vanwege de gevaarlijke
constructie.
Dat bleek noodzakelijk doordat
de constructie in slechte staat verkeert: delen van de brug kunnen
afbreken of instorten. In de jaren
90 zijn voetpaden aan de brug
bevestigd. Naar nu blijkt waren
daarvoor versterkingen nodig
maar die zijn destijds niet aangebracht.
Bij een renovatie in 2013 kwam
dat nog niet boven water; nu wel
na een onderzoek toen roest werd
ontdekt.
Na een second opinion heeft de
provincie een plan gemaakt om
de brug weer veilig te maken. In
beide heftorens wordt een aanvullend windverband aangebracht
dat zorgt voor stabiliteit van de
brug bij harde wind. Daarnaast
worden enkele verbindingspunten
hersteld die zijn aangetast door
roest.

Ramp
Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn in ieder geval twee
weken nodig, schreef verantwoordelijk gedeputeerde Floor Vermeulen 15 oktober aan de Provinciale
Staten. “Het is op dit moment nog
niet te zeggen wanneer de brug
weer in gebruik kan worden genomen. Daarbij spelen externe factoren een rol zoals het weer.” Na de
versterking is op korte termijn ook
nog aanvullend onderhoud nodig.
De afsluiting van de hefbrug in
Boskoop heeft grote gevolgen voor

Voor de versterking van de brug zijn aan weerszijden kranen opgesteld. Op de voorgrond is de tijdelijke pontonbrug voor voetgangers en fietsers zichtbaar.
(foto Media-TV)

het goederenvervoer over het water en de weg, stelt verladersorganisatie evofenedex. “Vooral voor
de handels- en productiebedrijven
die hun lading via de binnenvaart
over de Gouwe vervoeren is dit een
ramp.”
Ook voor het wegverkeer is de
brug gestremd. Voor voetgangers
en fietsers is een tijdelijke pontonbrug aangelegd.
BLN-Schuttevaer heeft aangedrongen op een snelle oplossing. De
prioriteit zou moeten liggen bij
het vinden van een tijdelijke oplossing die de scheepvaart over
de Gouwe weer mogelijk maakt.
Daarbij moeten alle mogelijk
heden worden onderzocht, vindt
BLN-Schuttevaer.
“Inbegrepen
het onderzoeken van beperkte
openingen (desnoods om slechts

twee lagen containervaart mogelijk te maken), het vastzetten van
de brug op de beperkte doorvaarthoogte of het tijdelijk uitnemen
van het hefdeel door het op pontons uit te varen.”
Sinds 10 oktober ligt de scheepvaart plat op de Gouwe. Vooral
containerterminal
Alpherium,
zijn klanten (met Heineken als
grootste) en de schepen die vanaf
de Alphense terminal varen zijn
daardoor gedupeerd. De containerschepen moeten omvaren via
Amsterdam. Dat kost vijftien tot
zestien uur extra vaartijd. Bovendien kunnen ze door de lagere
bruggen maar twee in plaats van
drie lagen containers meenemen.
Schepen langer dan 80 meter of
breder dan 9,50 meter hebben een
speciale
ontheffingsvergunning

nodig voor de Kostverlorenvaart.
Kleinere schepen kunnen via het
Rijn-Schiekanaal omvaren.
Provincie Zuid-Holland heeft wel
mogelijk gemaakt dat bestemmingsverkeer vanaf Alphen tot
aan het Alpherium en Otweg
wetering (noord) en vanuit Gouda
tot de spoorbruggen Gouda (zuid)
kan varen.

Lading naar de weg
BLN-Schuttevaer is teleurgesteld
dat de stremming zo lang duurt.
De Gouwe is een belangrijke doorgaande route voor de binnenvaart.
Jaarlijks worden er 100.000 containers over vervoerd – plus aanzienlijke hoeveelheden bouwstoffen en droge bulk.
“Door deze storing neemt de planbaarheid en betrouwbaarheid van

vervoer over water af en dat kan
leiden tot een verschuiving van
lading naar de weg, en daar zit
niemand op te wachten. De omvaarroute is lang en complex en de
containerschepen nemen via deze
route een derde minder lading
mee”, aldus BLN-Schuttevaer.
Vanuit de binnenvaart is voorgesteld het hefbare deel van de
brug omhoog te zetten, zodat de
scheepvaart door zou kunnen.
Toen op 10 oktober was geconstateerd dat de brug constructief
onveilig was, is besloten de brug
helemaal niet meer te bedienen.
“Dat betekent dat de hef ook niet
omhoog is gehaald”, meldt de
provincie op haar website. “Bovendien was het dan onveilig geweest
om onderdoor te varen. Voorlopig
gaat dat dus ook niet gebeuren.”

Hoezo “a losing game”?
Volgens onze minister Cora van
Nieuwenhuizen is op dezelfde
voet doorgaan “a losing game”. Zit
je je als 47-jarige zandschipper
weleens af te vragen waar je nu
eigenlijk mee bezig bent. Blijkt
het a losing game te zijn. Moet je
vooral zeggen tegen iemand in de
midlifecrisis.
“A losing game”. Mijn Engels is niet
al te best maar volgens mij betekent het dat je een spel speelt terwijl je vooraf weet dat je het spel
gaat verliezen. Als klein ventje was
ik wel eens getuige van een potje
dammen tussen opa en oma. Ik
had de term “losing game” nog

nooit gehoord, maar ik wist echt
wel van tevoren wie er ging winnen. Mijn opa was drie keer zo
slim als mijn oma. Meestal werd
het potje dammen voortijdig
beëindigd doordat oma het dambord van tafel smeet.
Vroeger was ik ambitieus, ik had
idealen en ik geloofde ergens
in. Bijvoorbeeld in coöperatief
samen
werken (ik ben 23 jaar
lid geweest van een coöperatie).
Helaas ben ik inmiddels een paar
desillusies rijker en begin ik te
geloven dat er een spel gespeeld
wordt. En dat spel kent steeds
meer verliezers. Ik weet ook niet of

INGEZONDEN
BRIEF

ik zin heb om mee te blijven spelen (midlifecrisis).
Bij het spelen van een spel horen
ook spelregels. Ook al ben ik niet
al te slim, dát begrijp ik. Alleen als
er tijdens het spel steeds andere
spelregels gaan gelden, dan komt
er voor mij een punt dat ik het niet
meer snap. Dus ben ik waarschijnlijk niet in staat het spel te winnen
of uit te spelen: “a losing game”.
Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp
is het woord duurzaam. Ik dacht
namelijk dat duurzaam betekent
dat we zuinig moeten zijn op wat
moedertje aarde ons te bieden
heeft aan grondstoffen. Grondstoffen zijn niet oneindig voor
radig.
Mijn ouders wonen al vijftig jaar
in een jaren-30-huisje… gelukkig
en tevreden. Wij varen met een
schip van vijftig jaar en rijden een
tweedehands Opeltje. Dit is dus
helemaal fout! We moeten nodig
investeren in een Gouwenaar of
Sendoliner met de uitlaat voorop

in plaats van achterop en een Tesla
op het roefdek in plaats van een
Opel. Dom dom!
Maar goed, stel dat ik wat slimmer was geweest... Dan hadden
we in het verleden meer vracht
bedongen zodat we goed hadden
kunnen sparen. Dan zouden we
nu een nieuw beunschip kunnen
laten bouwen. Duurzaam en volgens de huidige eisen! Met Stage
V? Katalysator/roetfilter? LNG?
Waterstof? Enzovoort enzovoort.
Geen idee!
Dan zouden we met ons schip uit
1969 na 2020 geen probleem hebben met de geluidseisen. Prachtig,
zo’n toekomstbestendig, duurzaam en milieuvriendelijk schip.
Alleen wel jammer dat we nu een
stikstofcrisis hebben. En de PFASstoffen. En een hefbrug Boskoop.
En een sluis Lith. En een Giessenbrug, enzovoort enzovoort.
Ik wilde dat ik boer was. Dan ging
ik met een grote trekker en een
giertank naar Den Haag. Helaas...

ik heb geen trekkerrijbewijs.
Jullie vinden mij misschien een
pessimistische zwartkijker. Valt
wel mee, hoor. Ik woon liever in
een land met een lachende premier op de fiets dan in een land
met Trump, Erdogan of Asad aan
het bewind. Ik zit alleen een beetje
in de midlifecrisis…
PS. Ik hoop dat onze minister het
niet erg vindt dat ik gereageerd
heb op haar opmerking over “a
losing game”. Ze heeft zich verdiept
in ons verleden door het lezen
van het boek Een vrouw van staal.
Een buitengewone biografie van
een binnenvaartschip (geschreven
door Corine Nijenhuis). Echt een
mooi boek. Daarom hoop ik dat
ze begrijpt waarom we verknocht
zijn aan ons varende bestaan met
onze Duivendijker. Wat mij betreft
is het nog lang geen game over voor
onze Cornelis sr.

Kees Broere
Mbs Cornelis sr
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KICKER / ZOEKERTJE

KOPPEL GEZOCHT
Voor beheer/bemanning van
passagiersschip maximaal 19 gasten.
• NL en zijrivieren Rijn
• 1 x Groot Vaarbewijs
• 1 x matroos en/of keukenprins(es)
• Team aan boord 3 pers.
• Verdiensten/bewoning winter o.t.k.
• Seizoen april t/m oktober
Interesse?
 0622418892

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

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

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.

Licht(matrozen) en Stuurmannen beschikbaar
Zeer interessante tarieven.
Via Upstream Crew bel 085 8772324
of email ons info@upstreamcrew.com

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

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

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

VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE
MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR :

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen
Vaargebied: het ARA en de Rijn

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

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!

U ZOEKT
PERSONEEL?
WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER
OVER DE MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN
DE BINNENVAARTKRANT

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

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

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

+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL
Hét vakblad met het grootste bereik

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

GEVRAAGD:
SCHIPPERS
(ECHT)PAAR
• op mvs 750 ton
• vast werk
• ben. Rijn - Nederland
• goed beloningssysteem
• nette ruime woning.
Werktijden van maandag t/m
vrijdag, geen 24 uurs diensten.

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

T. +31 (0)62 4386544
E. a.krien@zandmij.nl
I. www.zandmij.nl
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COLOFON
De BINNENVAARTKRANT is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met een
oplage van 23.000 kranten, verspreid in
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk
en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze
binnen bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

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

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

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl

Havenwethouder Arjan van Gils (rechts) in gesprek met presentator Donatello Piras.

Rotterdam rekent op “stevige discussie” over
nieuwe oeververbinding
De keuze voor de nieuwe
oeververbinding in Rotterdam
is nog niet gemaakt. Haven
wethouder Arjan van Gils zei
bij de viering van het 90-jarig
bestaan van het CBRB: “We
hebben nog een stevige discussie
te gaan. Over waar die precies
moet komen en vooral of het
een brug of een tunnel moet
worden.”
Vanuit de binnenvaart is flink geprotesteerd tegen een eventuele
brug over de Nieuwe Maas, die
tussen Feyenoord City en Kralingen zou moeten komen. Dat
zou de veiligheid op de rivier verslechteren en nautisch problemen
opleveren.
Een spontane enquête in de zaal
met CBRB-leden, gasten en genodigden onderstreepte dat alleen een tunnel onder de vaarweg
door een optie zou zijn.

Roerige tijden
De havenwethouder nam het eerste exemplaar van een jubileummagazine in ontvangst uit handen van voorzitter Paul Goris en
feliciteerde het CBRB.

Hij memoreerde dat de periode
waarin het de organisatie het levenslicht zag, roerig was. “De economische verhoudingen waren
ingewikkeld, net als de politieke
verhoudingen zo tussen de twee
wereldoorlogen.” Twee weken
na de officiële oprichting van de
vereniging in 1929 crashte de
aandelenbeurs van Wall Street en
ontstond een wereldwijde economische crisis.
“Nu zijn het weer roerige tijden”,
zei Van Gils, doelend op veranderingen door de klimaatcrisis.
“Er speelt veel, in de haven en
ook in de binnenvaart: innovatie,
autonoom varen, hoog water,
laag water, bemanningseisen,
duurzaamheid, walstroom.
"Goed dat jullie daar actief in
zijn – en niet met als doel de
eigen belangen te verdedigen
door onwelgevallige ontwikkelingen zoveel mogelijk tegen te
houden, maar vanuit een houding: hoe omarmen we de vernieuwingen terwijl we ervoor zorgen dat we ze kunnen waarmaken
en niet aan kapitaalvernietiging
doen.”

Ontgassen
Vanuit bestuurlijk oogpunt verdient de binnenvaart doordat
zij de minst ongunstige klimaat
belasting heeft een voorrangs
positie, aldus Van Gils. “Na de
pijpleiding is het de meest duurzame, economische en veilige
oplossing. Dus die moet je koesteren.”
Vanuit de zaal kwam een vraag
wat de gemeente Rotterdam gaat
doen om het mogelijk te maken
dat er ontgassingsinstallaties
komen bij terminals.
Van Gils moest een concreet antwoord schuldig blijven. “Ik ken
het probleem. Je kunt moeilijk
gaan bekeuren als er niet de mogelijkheid is om je aan de wet te
houden. De discussie: waar moeten ze komen en wie gaat het
betalen. Ik snap de urgentie, maar
ik heb niet de oplossing in mijn
binnenzak.”

Containercongestie

lange wachttijden voor de schepen zorgt. “Er wordt hard gewerkt
aan een goede informatievoorziening, zodat je just-in-time en justin-place kunt varen en dus congestie voorkomt. Dat helpt echt.”
“De terminals richten zich vooral
op de zeeschepen. Daar zitten
hun belangen. Terwijl het belang
voor de vervoerders over de hele
keten zit. Dat belang is minstens
zo belangrijk… Het heeft niet
zo heel veel zin aan de ene kant
alle voordelen te geven en aan de
andere kant te zeggen ‘los het
daar maar op’. Dat heeft dus te
maken met de oriëntatie van de
terminals om het mogelijk te
maken.”
“De derde factor is de interne
logistiek in de haven: waar breng
je de spullen en waar haal je ze
op. Daar wordt door het Havenbedrijf hard aan gewerkt om dat
interne transport te verbeteren en
deels autonoom te maken.”

Presentator Donatello Piras vroeg
hoe de wethouder kijkt naar de
congestie op de containerterminals in Rotterdam, die ondanks
maatregelen nog steeds voor

Havenbedrijf Twente is het samen

werkingsverband van Almelo,
Enschede, Hengelo, Hof van
Twente en Lochem. Samen werken de gemeenten aan het bundelen en professionaliseren van alle
havengerelateerde taken, spannen
ze zich in om het vervoer over water te bevorderen en innovatie te
stimuleren.
Met eensluidende havenverordeningen,
inningsverordeningen, haventarieven en een geautomatiseerd systeem voor de
inning van havengelden is de

regelgeving binnen de samenwerkende gemeenten op elkaar afgestemd en geüniformeerd.

Online
www.portoftwente.com/havengelden is in de tweede week van oktober online gegaan. De eerste keer
registreert de schipper zich met
een gebruikersprofiel en scheepsinformatie en start de melding
van havenbezoeken. Bij volgende
havenbezoeken is dan een inlog
met naam en wachtwoord vol-

Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Dymphina Jooren
Cees de Keijzer
Stefan Lans
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

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

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

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin
Jimmy-Dean Hartog

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

Nieuwe havengeldportal in Twente
Havenbedrijf Twente heeft een
nieuwe portal voor het
berekenen en betalen van
havengeld. Deze online dienst
is ontwikkeld nadat de eerste
portal niet goed bleek te
functioneren. Het gebruikers
gemak staat volgens Haven
bedrijf Twente voorop; de
opmerkingen en ervaringen van
schippers met de vorige versie
zijn hierin verwerkt.

Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893

doende om de registratie te starten.
In dezelfde week zijn ook tien
informatieborden geplaatst aan
beide zijden van het Kanaal
Zutphen-Enschede
en
het
Zijkanaal naar Almelo.
Gebruikers van de Twentekanalen
worden bij sluis Eefde welkom
geheten en vervolgens bij iedere
haven geattendeerd op het nieuwe portal voor registratie van het
havengeld.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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BERG MARITIEME MEETSYSTEMEN BV

Rapide Shipping B.V. bestaat sinds 1995 en is
uitgegroeid tot een all-round platform voor alle
transporten over water. Waarvan de divisie
Rapide Dredging B.V. zich gespecialiseerd
heeft in onderhoudsbaggerwerken in Europa.

Meettechniek van Topniveau

Word jij
onze
nieuwe
collega?

Schipper Sleephopperzuiger Binnenvaart
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie gecombineerd met vrijheid,
verantwoordelijkheid en afwisseling?
Rapide Dredging B.V. is een groeiende onderneming in de baggersector binnen Europa.
Bij Rapide Dredging B.V. werken we met een jong en enthousiast team verdeeld over
diverse baggerschepen. Voor één van onze baggerschepen zijn wij op zoek naar een
ervaren Schipper (binnenvaart).

Wij zijn op zoek naar:

SERVICEMONTEURS &
ELEKTROMONTEURS
Wil jij ons team komen versterken …..
Stuur dan je sollicitatie met CV naar info@bergmm.nl
Ter Steeghe Ring 51-53
3331 LX - Zwijndrecht
T 0183-648248
I www.bergmm.nl
E info@bergmm.nl

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.

Taken en verantwoordelijkheden:
- Goed kunnen manoeuvreren en navigeren
van het schip
- Verantwoordelijk voor het baggerproces
- Aansturen van stuurman en/of matroos
- Afhandelen van administratie en documentatie
Functie-eisen:
- Bereid om in Donaulanden te werken
- In bezit van Groot Vaarbewijs AB, radarpatent, marifooncertificaat (binnenvaart)
- Enige kennis van MS Office
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift
- Een zelfstandige collega met een flexibele
instelling

Wij bieden:
- Een uitdagende en zelfstandige functie
- Uitstekende arbeidsvoorwaarde passend
bij jouw achtergrond en ervaring
- Goed vaar-verlofschema:
4 weken op / 4 weken af
- Zondag vrij

Wil jij bij Rapide Dredging B.V.
komen werken?
Solliciteer direct en stuur je
motivatiebrief met CV per e-mail naar
Cora Hovestadt op e-mailadres:
info@rapideshipping.nl
Voor informatie bel: 0183-730760

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.rapideshipping.nl

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
Sind SieYou
auf der
Suche
nach einer
neuen Herausforderung
in einem
UnternehNautical Operation onboard all RMD ships.
are
a point
of contact
to all captains,
a role
model that trains, coaches and
GRC Global River Cruises GmbH
Director Nautical Operation
men, welches
Wert
legt aufso
ein that
angenehmes
und familiäres
Arbeitsklima
und
supports,
and
you
make
sure
that
guidelines
are
followed
the
nautical
team
preforms
to guarantee
and maximize
Fledermausgasse 6
Alexander Oost
das in Ihre Weiterentwicklung investiert? Dann sind Sie bei uns richtig!
guest
satisfaction and safety.
CH-4310
Rheinfelden
aoost@uniworld.com
Schweiz

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
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90-jähriges CBRB blickt in die Zukunft
Laut CBRB-Präsident Paul Goris ist Nachhaltigkeit das wichtigste Thema für das Binnenschifffahrtsgewerbe in den kommenden
Jahren. “Es klingt nach einem Modewort,
aber das ist es nicht. Wir übernehmen
gemeinsam Verantwortung und sind dabei
gute Vereinbarungen zu treffen, auch mit
dem Ministerium. Dies müssen wir Schritt
für Schritt machen.“
Das Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart feierte am 11. Oktober in Rotterdam sein 90-jähriges Bestehen. Nach einem
inhaltlichen Programm im Lloyd-Saal der
STC-Gruppe wurde den Gästen ein
Dinner angeboten an Bord der Jules Verne.
Goris benannte noch zwei weitere aktuelle
Themen. Zum einen die zähfließende

Containerbeförderung aus den Seehäfen
ins Hinterland, zum anderen die Personalproblematik.
„Es muss attraktiv für Menschen sein, in der
Binnenschifffahrt zu arbeiten und zu fahren.” Goris bat die Politik, die
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die
Binnenschifffahrt den Straßengüterverkehr
entlasten kann. Dies sei auch für typische
Beton- und Asphaltparteien interessant.
„Wenn der Modal-Shift auf die Wasserstraßen gelingt, gibt es auf den Straßen
mehr Platz für den Pkw-Verkehr sowie für
einen Teil des Güterverkehrs. Heute stehen
wir alle nur noch im Stau. Wir haben keinen Platz mehr, um noch mehr Straßen zu
bauen. Dagegen verfügen die Wasserstraßen
über freie Kapazität.“

Hafen Hamburg
passt Hafentarife
nicht an
Die Hamburg Port Authority (HPA) passt
die Preise für die Nutzung des Hafens
durch See-, Hafen- und Binnenschiffe im
kommenden Jahr nicht an.
Bereits in den vergangen Jahren lagen die
Preisänderungen im Seeschifffahrtsbereich
jeweils unterhalb der Inflationsrate. Auch
in der Binnen- und Hafenschifffahrt wird
nun auf Kontinuität in der Tarifentwicklung gesetzt. Damit setzt der Hamburger
Hafen ein Signal an seine Partner in der
Schifffahrt.
Passend zum Auftakt der Arbeiten für die
Fahrrinnenanpassung in diesem Jahr setzt
der Hamburger Hafen mit dem Verzicht auf
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Preisänderungen bei

den Hafennutzungsentgelten ein starkes Signal an
unsere Partner in der Schifffahrt“,
sagtë Jens Meier, CEO der HPA.
„Hamburg als Deutschlands größter
Universalhafen ist klar auf Wachstumskurs. Wir setzen mit der Stabilität der
Preise ein Zeichen für die Zukunft des
Logistikstandortes Hamburg.“

(foto HHM/Dietmar Hasenpusch)

www.tmlg.eu
Europweit tätige Personalagentur
vermittelt Personal für alle Flussschiffe
00421 948 699 352
00421 918 828 726
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Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

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

29 Werften

Bordnetze

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

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

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

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2
49733 Haren

Web: www.koetter-werft.de
Tel.: +49 (0)5932 71033
Mail: info@koetter-werft.de

23 Schiffsausrüstung

Brandschutz

www.a-storm.com

OMRU
TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

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

SCHEEPSRAMEN

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

®

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen
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Call us at +49 40 781 293 44
fireprotection@kj-fireoff.com

3

10 Electric & Hybrid

Antriebsanlagen

WE DELIVER!

2

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

3

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

Rubriken
1

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu
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16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

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

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

www.shipping-technics-logistics.de

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

WĲ BEREIKEN UW KLANTEN
door ons grootste bereik.

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

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

DOWNLOAD ONZE APP

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

binnenvaartkrant.nl
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Maritiem en Logistiek College
De Ruyter is op zoek naar een:

Praktijkbegeleider/
docent Binnenvaart
Kijk op scalda.nl/werkenbijscalda
en solliciteer direct.

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

22 oktober 2019

11

Aanpak van oevers Wilhelminakanaal
start op 1 november
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Onderhoud aan oevers langs
het Wilhelminakanaal is
broodnodig voor de veiligheid
van de scheepvaart. Daarom start
Rijkswaterstaat op 1 november
met het slaan van nieuwe stalen
damwanden. Zo worden oude
houten en betonnen damwanden
vervangen. De nieuwe gaan
vijftig jaar mee.
Op meerdere plekken langs het
Wilhelminakanaal is de oeverbescherming verouderd of in
slechte staat. Hierdoor kunnen
bermen en taluds instorten, wat

kan leiden tot onveilige situaties
voor de scheepvaart. Ook sluiten
op een aantal locaties de oude
stukken damwand niet goed aan
op stukken die Rijkswaterstaat
eerder had laten vernieuwen.
De dienst bundelt alle locaties in
een opdracht voor aannemerscombinatie Hakkers-Beens om
het onderhoud en herstelwerkzaamheden aan damwanden en
oevers uit te voeren.
Rijkswaterstaat onderzoekt voor
het plaatsen van de damwanden
of er mogelijkheden zijn voor
natuurlijke of natuurvriendelijke

oevers. Dit hangt af van de lokale
condities, het type vaarweg en de
grootte van de schepen.

Hinder
De werkzaamheden op het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en
Beek en Donk worden grotendeels uitgevoerd vanaf het water
van maandag tot en met vrijdag
tussen 07.00 en 19.00 uur.
Vanaf drijvende pontons worden
kranen ingezet. Werkschepen en
vrachtwagens voeren het materiaal aan en af. Het in te zetten materiaal bestaat uit draadkranen,

Havengeld Hamburg blijft gelijk

hydraulische kranen, pontons,
kraanschepen en werkschepen.
Alleen klein grondverzet wordt
vanaf de oever uitgevoerd.
Er is sprake van enige hinder voor
de scheepvaart. Er blijft één vaarrichting over, waardoor binnenvaartschepen het werk kunnen
passeren. Zij moeten wel hun
snelheid aanpassen.
Op 1 november starten de werkzaamheden van het Wilhelminakanaal bij Tilburg en ze eindigen
in Beek en Donk. In juni 2020
moet het karwei opgeleverd worden.

Het Havenbedrijf Hamburg (HPA)
gaat het havengeld voor binnenen zeeschepen volgend jaar niet
verhogen. De afgelopen jaren lag
de tariefverhoging voor de zeevaart onder de inflatie.
Ook bij de binnenvaarttarieven zet
de Duitse Noordzeehaven in op
continuïteit. Dit moet tevens de
duurzaamheid van de havenoverslag bevorderen.

Reünie op Prins
Hendrik Internaat
Op het Prins Hendrik Internaat
staat de reüniecommissie in de
startblokken. In 2020 viert het
internaat in Nieuwegein zijn
105-jarig bestaan en dan mag een
reünie van oud-bewoners, hun ouders en (oud-)medewerkers niet
ontbreken.
De reünie zal worden gehouden in
het Prins Hendrik Internaat aan de
Industrieweg 1B in Nieuwegein,
dat is alvast zeker. De invulling en
de datum worden later vastgesteld.

Dresden na vijf maanden weer bereikbaar

Nieuwe Heldenprijs

Na vijf maanden van laag water is op 9 oktober eindelijk weer een binnenschip de Alberthaven in Dresden
binnengevaren. Het schip was met 700 ton schroot
geladen en was afkomstig uit Decin.

De groep van Saksische Binnenhavens Oberelbe (SBO)
is opgelucht dat vervoer per schip nu weer mogelijk is.
Voor deze en volgende week staan twee transformatoren en nogmaals 700 ton schroot gepland.

(foto SBO)

Bargelink.com lanceert Barge Management-module
Binnenkort lanceert Bargelink.
com een handige module
voor technisch management
aan boord. Deze ondersteunt
scheepseigenaren bij het tijdig
controleren van componenten en
installaties. Inspectiemomenten,
inclusief instructies en
bevindingen, worden
automatisch gedocumenteerd
in een database. Ze kunnen
daarmee ook worden ingezet als
bewijsmateriaal bij discussies
met bijvoorbeeld verzekeraars.
Een scheepseigenaar weet doorgaans heel goed wanneer welke
installaties of technische componenten aan boord gecontroleerd
moet worden om ervoor te zorgen
dat die feilloos blijven werken.
Veel schippers houden dit bij in
een boekje of Excel-tabel.
Hoeveel makkelijker is het als
je smartphone tijdig een seintje
geeft als een onderdeel (bijna) aan
controle toe is? De nieuwe Barge
Management-module maakt het
mogelijk.

QR-codes
Het principe is eenvoudig en
eigentijds. Voor 15 euro per
maand ontvang je per schip van
Bargelink.com een serie QR-codes.
Je kunt deze aanbrengen op motoren, brandblussers, ankerlieren,
de hydraulische autokraan of
welke installatie dan ook, die je
regelmatig moet controleren. Aan
iedere QR-code wordt unieke informatie gekoppeld over de specifieke inspectie- en onderhoudstermijn. Precies op tijd word je er
door de smartphone op gewezen
dat een bepaalde component gecontroleerd moet worden.
Tijdens de controle scan je de
QR-code op het apparaat en kom
je automatisch in de database
terecht. Hier kun je commentaar
en bevindingen vastleggen, maar
ook foto’s uploaden. Met één druk
op de knop wordt alle informatie
veilig opgeslagen.
Scheepseigenaren hebben via de
module altijd inzicht in de status
van installaties aan boord: wie
heeft welke component wanneer
en op welke wijze gecontroleerd?

Ze kunnen bemanningsleden via
de tool instructies meegeven voor
de controle. Iedere controle wordt
ook gegarandeerd uitgevoerd: het
‘afvinken’ van controles vanaf de
bank is niet mogelijk, aangezien
men de QR-code op de installatie
moet scannen.
De informatie uit de database kan
onder meer worden gebruikt als
bewijs bij discussies met toeleveranciers, werven of verzekeraars.
Een handige manier voor kleinere
en middelgrote scheepsbedrijven
om te voldoen aan de documen-

tatieplicht, die ook in de binnenvaart steeds groter wordt.

Testfase
Bargelink.com test momenteel de
betaversie van de Barge Management-module. Deelnemen kan
door een e-mail te sturen naar
goetze@bargelink.com. Na de
testfase wordt de module, rond de
jaarwisseling, officieel in de markt
gezet. Hij is in meerdere talen
beschikbaar, zodat ook internationale bemanningen ermee kunnen
werken.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

Otflow is een van de genomineerden voor de Nieuwe Heldenprijs
van de regio Rotterdam. Het in
Rotterdam gevestigde bedrijf ontwikkelde een 11 meter lange mat
van gerecycled papier/karton die
de luchtstroom in reefer containers
verbetert en daardoor de temperatuur tijdens zeetransport optimaal
houdt. Zodoende hoeft minder
fruit te worden weggegooid. Dat
betekent minder financieel verlies
voor de ladingeigenaar en minder
voedselverspilling.

Baggermuseum
zoekt vrijwilligers
Het Nationaal Baggermuseum
in Sliedrecht gaat vernieuwen en
is daarom op zoek naar nieuwe
vrijwilligers: mannen en vrouwen
die bezoekers ontvangen, rondleidingen geven, activiteiten begeleiden, de vele technische modellen
demonstreren of zorgen voor de
museumcollectie.
Het gaat om uitbreiding van de
groep vrijwilligers. Zo zijn er voor
het team museumontvangst vacatures voor gastvrouw of gastheer,
als rondleider of medewerker
museumcafé. Mensen met technisch inzicht of twee rechterhanden zijn welkom bij het team tentoonstellingsbouw en onderhoud.
Interesse in de museale collectie?
Het Baggermuseum bezit veel
scheepsmodellen,
voorwerpen,
foto’s en boeken die beheerd en
geregistreerd worden. Voor alle
vrijwilligersfuncties kunnen cursussen worden aangeboden.

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

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

DAMEN MARINE COMPONENTS

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Shipyard

Foto: Media-Creators

Wij feliciteren Interstream Barging van harte met mts Dintel
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Dintel versterkt vloot Interstream
Bij Interstream Barging hebben
ze een handig systeem waarmee
de typen schepen eenvoudig
uit elkaar te houden zijn.
Nieuwe minerale oliëntankers
krijgen een riviernaam en
chemicaliëntankers worden
genoemd naar wetenschappers.
Als dan het mts Dintel in de
vaart komt, kun je er dus met
een gerust hart van uitgaan dat
het om een mineralentanker
gaat. De geslaagde proefvaart
was donderdag 17 oktober.
Het 110 meter lange casco komt
van een voor Interstream bekende

leverancier: RENSEN-DRIESSEN
Shipbuilding. Dat bedrijf verzorgde het ontwerp, de bouw en
levering van het casco. Het schip
is afgebouwd door een al even vertrouwde partij: Dolderman. Het
Dordtse bedrijf leverde het schip

turnkey aan Interstream. Inclusief
onder andere de voortstuwingsmotor, een Caterpillar 3512C.
Dolderman werkte voor de afbouw samen met Den Breejen
Shipyard in Hardinxveld-Giesendam, dat ook de schroefasinstal-

latie leverde.
Reintjes Benelux zorgt met een
WAF 665 L-keerkoppeling voor
een reductie van 5,044:1. De
Optima-straalbuis
komt
van
Damen Marine Components, net
als onder meer het stuurpaneel en

de twee hydrodynamische profielroeren. Van Dolpower komen de
generatorsets. Het zijn alle drie
Stamfords: één werkt met een
Caterpillar C18 van 531 kVA voor
de aandrijving van de boegschroef
(een Verhaar Omega) en de ladingpompen en twee met John
Deere-motoren (een type 6068
van 155 kVA voor boordnet en
ladingpompen en een type 4045
van 62 kVA ook voor het boordnet). RuGotech Pijpleidingen is
verantwoordelijk voor het dekleidingsysteem.
Lees verder op pagina 14 >>

Aan mts Dintel leverden onder andere:
Dolderman B.V.

Den Breejen Shipyard

van 200m3/uur bij een werkdruk van maxi-

en Interieurbouw Betimmering achterwo-

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstal-

Afbouw en levering Caterpillar 3512C +

Schroefasinstallatie

maal 8 bar en een maximale viscositeit van

ning en stuurhuis

latie type kanalen 31200-4k (schroefdiam.

Caterpillar C18

Dolpower B.V. Generatorset 1 t.b.v. aandrij-

1.000 cSt. en aangedreven door drukvaste

Kampers Shipyard B.V.

1200mm) horizontale opstelling, 393 kW bij

ArtNet Schilders

ving boegschroef en ladingpompen 531kVA,

ABB elektromotoren, 105 kW – Eex-de IIB.

Stuurhuis met hefgeleidekokersyteem incl.

1780 omw/min. en bediening wegafhankelijk

Antislip coating

motor Caterpillar, type C18 en generator

Alle pompsytemen zijn volgens ADN2019

hydraulische toebehoren

incl omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Stamford HCM434, generatorset 2 t.b.v.

(incl. ATEX en temperatuurmonitoring)

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

W & O Europe

Meet- en alarmsystemen voor de ladingtanks

boordnet en ladingpompen 155kVA, motor

geleverd. Door toepassing van alleen A-klasse

Reintjes Benelux bvba

Alle afsluiters voor de dekleidingsystemen,

en gasdetectie systemen voor woning en

John Deere, type 6068 en generator Stam-

componenten heeft EPS pompsysteem gele-

1x WAF 665 L met reductie van 5,044:1

ballastsysteem en de machinekamer

stuurhuis

ford UCM274 en generatorset 3 t.b.v. boord-

verd met een hoge mate van betrouwbaar-

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Werkina Werkendam B.V.

Damen Marine Components

net 62kVA, motor John Deere, type 4045 en

heid en bedrijfszekerheid

Complete dek leidingsysteem

De complete elektrische installatie inclusief

Stuurpaneel: SP 2700, inclusief roerstand-

generator Stamford UCM224

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

Stam Constructie RVS klapbare lampensteu-

2-draads databesturing, monitoringsysteem

aanwijzer RI 2700, hydraulisch aggregaat:

EPS European Pump Services B.V.

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

nen en bedieningskasten, hoogglans gepo-

met touchscreenbediening, compleet nau-

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

Vier stuks EPS/HCi 180 ladingpompsystemen

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

lijste uitlaten, RVS verrijdbare lekbakken, RVS

tisch pakket, camerasysteem, complete airco

drijving: type 2 DWK 6080/60, hydrodynami-

gekenmerkt door zijn in-line bouwvorm

olie haspelsets en F.T. gasolie trimpomp

railing rondom stuurhuis, slangengoot en

installatie, satellietsysteem, tankmeetsys-

sche profielroeren: 2 stuks type HD 200, spoi-

waardoor de complete skid bijzonder laag en

GeMa Services Complete conservering incl.

RVS klapbare luchtinlaat voorschip

teem, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie

ler: 1 stuks, hydro-spoiler, XR-B en straalbuis:

compact is uitgevoerd.

levering verfpakket

Tresco Engineering bvba Tresco Navigis

WindeX Engineering B.V.

1 stuks type Optima

De pompsystemen hebben elk een capaciteit

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen

Verhaar Omega B.V.

Airconditioning, overdrukinstallatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen
Interstream Barging
veel succes en een
behouden vaart!

Foto: Media-Creators

Nieuwbouw

Specialist in ontwerp, engineering
en bouw van luxe riviercruise
schepen. Custom-built en innovatief.

Reﬁt

Eﬀiciënt en duurzaam.
Upgraden van inzetbaarheid,
voor een toekomstbestendig schip.

Havenstraat 7 | 3372 BD Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140 E info@breejen-shipyard.nl

Reparatie

Adequate oplossingen om continuïteit
te waarborgen. Snelle service met
aandacht voor kwaliteit.

breejen-shipyard.nl
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Mts Dintel in de vaart

VBW wil open debat
over klimaat

>> Vervolg van pagina 13

Foresta Trading leverde het complete pakket
F.T. VICTOR-dienstpompen, twee ballast-/
stripping-ejector, plus een smeeroliehaspelsets en een gasolietrimpomp. W & O Europe
leverde de afsluiters voor de dekleidingsystemen, het ballastsysteem en de machinekamer. Berg Maritieme Meetsystemen is verantwoordelijk voor de meet- en alarmsystemen
voor de ladingtanks en gasdetectiesystemen
voor de woning en het stuurhuis.

VBW-directeur Marcel Lohbeck, VBW-voorzitter Patricia Erb-Korn, Wolfgang Langhoff (BP) en
VBW-vicevoorzitter Nies Anspach. (foto VBW)

Tijdens het jaarlijkse banket van de
Vereniging voor Europese Binnenvaart
en Vaarwegen (VBW) in Duisburg heeft
VBW-voorzitter Patricia Erb-Korn gepleit
voor een open en zakelijk debat over de
klimaatverandering. Wolfgang Langhoff
van BP Europe spoorde overheden aan
om naast elektromobiliteit ook in te
blijven zetten op alternatieve, duurzame
brandstoffen.
De heisa rond de jonge klimaatactiviste
Greta Thunberg laat volgens Erb-Korn zien
hoe gepolariseerd de maatschappij inmiddels is als het gaat over maatregelen om de
negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Via social media is onlangs
een foto verspreid van een auto met daarop
de spreuk: “Life is greater without Greta”.
Erb-Korn vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Klimaatpolitiek, een complex
terrein met veel belanghebbenden en conflicterende belangen, verdient volgens haar
een open en zakelijk debat. “We kunnen
ons niet afsluiten voor de activiteiten van
onder anderen Greta Thunberg en moeten
inzien dat zij geen radicaal programma
willen doorvoeren. Ze herinneren ons alleen aan de klimaatafspraken die we zelf in
Parijs hebben gemaakt. Anderzijds moeten milieuactivisten begrijpen dat klimaat
politiek niet alleen over milieubescherming
gaat. Ook zaken als werkgelegenheid en het
creëren van toegevoegde waarde spelen een
rol.”

8-punten-programa
Als wetenschappelijke brancheorganisatie
ondersteunt de VBW de politieke ambitie om meer goederen van de weg naar de
vaarwegen over te hevelen. De vereniging
heeft de afgelopen tijd onder meer adviezen
geformuleerd om de vergroening van de
Duitse binnenvaartvloot en vaarwegprojecten in Duitsland te versnellen.

Een nieuwe multidisciplinaire werkgroep
gaat het komende jaar voorstellen uitwerken om het systeem schip-vaarweg-havens
te versterken in tijden van laag en hoog water. Dit moet helpen bij het omzetten van
het Duitse 8-punten-plan voor de Rijnvaart
en tot pragmatische oplossingen leiden.

Hoogendoorn MBI betimmerde de achterwoning en het stuurhuis. Dat (hefbare)
stuurhuis is afkomstig uit de werkplaats van

Kampers Shipyard. Binnen draait in de lessenaar het nautisch pakket, dat samen met het
camerasysteem, de airco-installatie, satellietsysteem, tankmeetsysteem, de ECDIS Inland
Viewer (Tresco Navigis), en AIS-installatie
door Werkina Werkendam verzorgd is. Dat
bedrijf nam ook de complete elektrische
installatie, inclusief 2-draads databesturing,
monitoringsysteem met touchscreenbediening, op zich.
WindeX Engineering was daarbij verantwoordelijk voor de airconditioning en de
overdrukinstallatie.
GeMa Services deed de complete conservering inclusief de levering van het verfpakket.
Lloyd’s Register zorgde voor de classificatie.

Nog klein plusje bij overslag
Rotterdam

Bevoorrading
Gastspreker Wolfgang Langhoff prees
namens BP Europa en het Mineralölwirtschaftsverband de inzet van de VBW voor de
binnenvaart en de vaarwegen. De chemie
en aardolie-industrie zijn voor de economische slagkracht van Duitsland erg belangrijk. Veel aardolie- en (petro)chemische
bedrijven zitten langs de Rijn en de WestDuitse kanalen. Ze zijn aangewezen op een
sterke binnenvaart.
BP vervoert zo’n 28 procent van zijn goederen via het water. Alleen al op het RijnHerne-kanaal is dit 6 miljoen ton per jaar.
Tijdens de laagwaterperiode in 2018 konden BP-tankstations tijdelijk niet of nauwelijks worden bevoorraad. “Hierdoor is het
belang van de binnenvaart ook doorgedrongen tot het breed publiek”, aldus Langhoff.

Alternatieve brandstoffen
Chemie- en oliebedrijven in Duitsland
staan dan ook achter het Masterplan Binnenvaart en het 8-punten-programma voor de
Rijnvaart. Beide plannen moeten volgens
Langhoff wel snel worden gerealiseerd.
Hij vroeg de politiek met open blik te blijven
kijken naar technologische vraagstukken.
Niet alleen inzetten op elektromobiliteit,
maar ook blijven investeren in onderzoek
naar alternatieve en duurzame synthetische
brandstoffen, biobrandstof en waterstof.
Doelgerichte milieubescherming is volgens
Langhoff niet haalbaar zonder verdere energiebesparing en efficiency in alle sectoren,
een sterk openbaar vervoersnet en een modal shift naar vaarwegen en spoor.

In de Rotterdamse haven is in het derde
kwartaal 112,4 miljoen ton goederen overgeslagen. In de eerste negen maanden van
2019 bedroeg de overslag zodoende 353,5
miljoen ton.
Dat is 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De volumegroei is vooral te
danken aan containers, ruwe olie, LNG en
biomassa. Minder overslag was er bij kolen
en minerale olieproducten.
Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf
Rotterdam: “In het derde kwartaal zagen we
opnieuw gezonde groei bij containers, een
van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf. Zorgelijk is evenwel dat de relatie
tussen grote handelsblokken in de wereld
gespannen blijft, evenals de aanhoudende
onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit.”
De overslag van containers in tonnen was tot
en met het derde kwartaal 3,3 procent hoger
dan vorig jaar (3,8 procent in TEU gemeten).
De groei vond vooral plaats in het eerste
halfjaar. In het derde kwartaal vlakte de groei

af. Dit werd veroorzaakt door een algehele
groeivertraging van de wereldhandel en een
daling van shortsea-volumes naar de oostelijke Middellandse zee.
Overig stukgoed groeide tot en met het derde kwartaal met 4,4 procent. Dit was een
toename bij verschillende conventionele
markten, zoals aluminium, staal en papier.
Ook zware lading en speciale projecten zorgden voor meer tonnen. Daartoe behoorden
ook de casco’s voor binnenvaartschepen die
deze zomer arriveerden.
Tot en met het derde kwartaal werd 55,9 miljoen ton droog massagoed overgeslagen. Dat
is 1,4 procent minder dan vorig jaar.
IJzerertsoverslag vertoonde een plus van
2 procent. Die groei vond vooral plaats in
het eerste halfjaar. De haperende economie
in Duitsland zorgde in de laatste maanden
voor minder overslag. Staalondernemingen
waren afwachtend met het aanvullen van
hun voorraden. De belangrijkste oorzaak
hiervan ligt in de inzakkende automobielproductie.

Rembours exit vanaf 2020
Je bent met de auto onderweg
naar je bestemming en je navigatie geeft aan dat je er over dertig
minuten zult zijn. Helaas doemt in
de verte een matrixbord op boven
de weg dat aangeeft dat er wegens
wegwerkzaamheden een rijbaan
is afgesloten en dat er een file is
ontstaan.
Dit kan heel vervelend zijn als je

ergens op tijd moet zijn. Wat ga
je doen? Sluit je aan in de file en
accepteer je dat je later op je bestemming aan komt of ga je op
zoek naar een alternatieve route?
Wie iets wil vervoeren kan dat
in Nederland via talrijke wegen
doen; via de weg, het spoor, het
water en door de lucht. Wil je vaker iets vervoeren, dan is het fijn als

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

je de weg weet te vinden die voor
jou het beste werkt.
Wat als het anders loopt dan
gepland? Met die vraag had de
SAB onlangs te kampen.
Het aanvragen van handelingen
met betrekking tot vaardocumenten kan op drie manieren:
per post, via de webshop en op
afspraak aan de SAB-balie. Wordt
je pakket via de post toegestuurd,
dan krijg je de bestelling aangetekend of onder rembours toegestuurd, naargelang de wijze waarop
de aanvraag door je is gedaan.
Het versturen van de aangetekende stukken blijft ongewijzigd
bij een aanvraag via de webshop.
Er is echter een grote wijziging
gaande met de rembourszendin-

gen. Dit heeft betrekking op alle
aanvragen die per post worden
ingediend.
De SAB is via een zijroute binnen
’Post NL’ ten ore gekomen dat de
rembourszendingen vermoedelijk
per 1 januari 2020 ophouden te
bestaan. Mogelijk zal dit al eerder
plaatsvinden. Dit zou betekenen
dat er alleen nog maar via de webshop besteld en betaald zou kunnen worden. Omdat niet iedereen
kan c.q. wil internetbankieren, is
de SAB versneld op zoek gegaan
naar een vergelijkbaar alternatief.
Doe je vanaf 1 januari 2020 een
aanvraag per post, dan is de routing als volgt:
- de aanvraag komt per post
binnen

- je ontvangt een bevestigingsmail
van de binnenkomst van de aanvraag
- jouw aanvraag wordt verwerkt
en de bestelling klaargezet
- je ontvangt een factuur met het
verzoek om te betalen
- na binnenkomst van de betaling
wordt de bestelling verstuurd
In de mail met het betaalverzoek
vind je de diverse mogelijkheden
om de factuur te betalen, bijvoorbeeld door een bankoverschrijving, iDeal of creditcard. Er hoeft
dus niet meer te worden betaald
aan de postbode en de verzendkosten zijn iets lager.
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KNRM-stations Huizen en Blaricum gaan samen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij heeft
besloten dat de stations Huizen
en Blaricum in de komende drie
jaar worden samengevoegd op
een nieuwe locatie. “De kogel
is door de kerk”, stelt KNRMwoordvoerder Kees Brinkman.
De twee reddingstations zijn ontstaan vanuit de twee reddingsbrigades, in Huizen (2004) en
Blaricum (2012). De 185 hulpverleningen en reddingen per jaar
worden uitgevoerd door 57 vrijwilligers.
“De wens om de twee uitruk
locaties van Huizen en Blaricum
te wijzigen naar één locatie met
een gezamenlijke vrijwilligersbemanning bestaat al zeven jaar”,
stelt Brinkman. Ook zal er van de
Reddingsbrigade gescheiden worden. Zij zitten gezamenlijk in een
pand in Huizen. Het is niet alleen
kostenefficiënter, maar levert ook
een betere verdeling op van beschikbare vrijwilligers.”
De plannen voor samenvoeging
stuiten al zeven jaar op interne
weerstand bij de KNRM-stations,
waardoor de samenvoeging niet
van de grond kwam zonder een
rigoureuze keuze door de KNRM.
In de wandelgangen blijkt er inderdaad weerstand te zijn bij een
aantal mensen die in het complexe operatiegebied actief zijn.
Sommigen voelen het samenvoegen als dolkstoot in de rug.

Frisse start
“Het wordt een frisse nieuwe start
op termijn met een nieuw reddingsstation dat Gooimeer gaat
heten, met een nieuwe ploeg vrijwilligers. Bestaande en nieuwe
vrijwilligers kunnen zich daarvoor
aanmelden, waarna een selectieprocedure zal starten”, vertelt
Brinkman.
“De inzetbaarheid
van de reddingstations in Huizen
en Blaricum gaat voorlopig verder

(archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie)

onder de bestaande structuur.”
Ralf van Vegten, woordvoerder van
de stations Huizen en Blaricum,
bevestigt dat de meerderheid van
vrijwilligers blij is met deze stap
en door wil gaan met een frisse
start: “Wij staan ten dienste aan
het belang van redden en helpen
van de watersporter in nood.”
Jacob Tas, directeur van de KNRM,
zegt hierover: “De verschillen van
mening en de blijvende weerstand
bij een deel van de vrijwilligers
brengen de operationele inzetbaarheid van de reddingstations
in gevaar. Ik heb geen andere
keuze dan binnen afzienbare tijd
te starten op een nieuwe plek met

een enthousiaste groep vrijwilligers, die zonder de historische
ballast van de laatste vijftien jaar
de schouders er weer onder wil
zetten. Watersporters en beroepsvaart verdienen een goed functionerend reddingsstation in dit
drukke vaargebied.”
Waar het nieuwe reddingsstation
gevestigd gaat worden en wat de
mogelijkheden zijn, wordt de
komende tijd onderzocht door
een team van vrijwilligers onder
leiding van de plaatselijke commissie van de KNRM. Dit wordt
verder besproken met de gemeentes Huizen en Blaricum en de vrijwilligers die nu actief zijn.
De KNRM is eigenaar van de boot-

huizen in Huizen en Blaricum en
wil de verhuizing kostenneutraal
uitvoeren. Het nieuwe redding
station blijft de beschikking houden over twee reddingboten, passend bij de uitgestrektheid en de
drukte van het werkgebied.

Kapitaalvernietiging
De Plaatselijke Commissie van
de KNRM heeft in een brief van 2
oktober aan de Huizer Reddingsbrigade (HRB) aangekondigd
dat er een nieuw KNRM-Station
“Gooimeer” komt in plaats van de
twee huidige stations. Verder laat
ze weten dat er geen combinatie
(samenwonen) meer zal zijn met
de Reddingbrigades.

Het bestuur van de HRB ziet geen
reden om uit elkaar te gaan. Ook
is er geen aanleiding voor de HRB
om het moderne en relatief nieuwe reddingsstation aan de Energieweg te verlaten.
“We ‘wonen’ daar al jaren op een
operationeel uitstekende plaats
qua aanrijden, uitrukken en optimaal functioneren. Het ‘samenwonen’ met de KNRM is prima
verlopen. Afstoten van dit gebouw
zou een grote kapitaalvernietiging
betekenen.”
Veel betrokken partijen zijn afwachtend en willen nog niet reageren voor ze alle ins en outs weten.

Open dagen, gastcolleges en events
Het BVB heeft als belangrijk aandachtsgebied in de werkzaamheden het onder de aandacht
brengen van de binnenvaart bij
jongeren en andere potentiele
arbeidskrachten. Zo benadrukken
we de voordelen van het werken
aan boord, welke functies er zijn,
welke typen schepen, wat het
werkgebied is en welke opleidingen je kunt volgen om aan het
werk te gaan in de binnenvaart.
Dit doen we middels het verspreiden van spreekbeurtpakketten,

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

divers folder- en beeldmateriaal,
film, posters en onze VR-bril.
Maar ook door aanwezig te zijn
op open dagen, beroependagen,
carrièrebeurzen en andere evenementen. Dit najaar staan er weer
veel activiteiten op de planning
op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie:
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.
Programmamanager
arbeidsmarktagenda Frans van Weert zal
hier samen met Vario Shipping de
binnenvaart promoten.
Dan vindt op 5 november een On
Stage vmbo-beroepenfeest plaats
in Sneek waarvoor het BVB binnenvaartondernemer Theo Zeldenrust bereid heeft gevonden
het beroep matroos in de binnenvaart te gaan promoten. In
samenwerking met de Maritieme
Academie Harlingen zullen we
daaropvolgend op 28 november
een Doe Dag organiseren voor de
leerlingen die interesse hebben in
de binnenvaart.
Op woensdag 13 november orga
niseert het EIC Mainport Rotterdam in Rozenburg, in nauwe
samenwerking met het havenen industriële bedrijfsleven, het

McPort Event. Centraal staat het
brede scala aan beroepen en opleidingen dat haven en industrie
te bieden hebben aan jongeren.
Het BVB is hier aanwezig om de
binnenvaart bij jongeren onder de aandacht te brengen. Er
worden die dag circa 500 vmbostudenten van leerjaar 4 verwacht.
Op 20 november vindt in de PKChal in Papendrecht een vmbonetwerkbijeenkomst plaats. Dit
is een netwerkbijeenkomst met
zeventig bedrijven en zo’n 600
leerlingen van het examenjaar
vmbo en havo, die ‘leren netwerken’.
De netwerkbijeenkomst is een
project in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding met als
doel de leerlingen zich te laten
oriënteren op de arbeidsmarkt en
zo realistisch mogelijk te laten oefenen met het opbouwen van een

eigen netwerk. Het BVB is samen
met Bas Struijk van BLN-Schuttevaer aanwezig om de binnenvaart
als mogelijke carrièrerichting
onder de aandacht te brengen.
Op 9 en 10 december vindt in
het World Forum in Den Haag
de Bekijk-je-Toekomst-Nu-Beurs
plaats. Tijdens deze beurs krijgen
ruim 4.000 vmbo-leerlingen van
beroepsbeoefenaars te horen en
te zien wat hun vak inhoudt en
welke opleiding je daarvoor nodig hebt.
Op die manier kunnen leerlingen
hun blik verbreden en meer te
weten komen over een beroep.
Het BVB zal hier met Frans van
Weert en Bas Struijk een beroep
in de binnenvaart onder de aandacht brengen, mede middels
onze VR-bril met binnenvaart
simulatie om een virtueel kijkje
aan boord te geven.
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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

JOB REQUIREMENTS:
•

Wat vragen wij:




•

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

•
•
•

Service Booklet (River Seaman’s book)
“Engineer”
Experience with Diesel, Electrical &
Electronics, Hydraulics, Vacuum System
Communication and representative skills
Knowledge of the English language
Sense of responsibility

Rivertech provides nautical and technical management
on luxury river cruise ships.
Due to expansion of our fleet, we are looking for:

Engineers

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

WHAT DO WE OFFER:
•
•
•
•
•

Professional support and guidance from
Corporate Engineers
Free time system: 4-4
Swiss Contract
Complete social benefit package with
competitive salary
Safety and technical training during winter
period

As Engineer, you have an overall technical responsibility
for all machines – facilities and equipment’s on board.
You know how to work in a solution-oriented way.
If you are ambitious, please feel welcome to apply!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs
Rivertech B.V. / Delta 60 / 6825 MS Arnhem / T: +31 (0)26 30 35 211 / E: crew@rivertechgroup.com / Contact Person: Frank Hubers

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

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

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.
Afsluitdatum van de biedingen: 15/11/2019 om 18 h.
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.
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Tweede deurkas ligt ook op z’n plek

(foto Rijkswaterstaat/Topview Luchtfotografie)

Bij de aanleg van de nieuwe
zeesluis IJmuiden heeft
Rijkswaterstaat een nieuwe
mijlpaal bereikt. De tweede
deurkas (caisson) is succesvol
afgezonken en ligt op zijn
definitieve positie. In deze
deurkas van het binnenhoofd
rolt straks de sluisdeur aan de
kanaalzijde in en uit. Hier is ook
plaats voor de reservedeur.

In de afgelopen maanden heeft
aannemersconsortium
OpenIJ
(een combinatie van BAM en
VolkerWessels) het caisson ruim
18 meter gecontroleerd afgezonken.
Rijkswaterstaat noemt het een
technisch hoogstandje, waarbij
de deurkas centimeter voor centimeter op de juiste diepte werd ge-

plaatst. Op 11 oktober lag hij op
zijn definitieve plek.
De deurkas is 81 meter lang, 55
meter breed en 28 meter hoog.
Het gewicht bedraagt 150.000
ton. Daarmee is het bouwwerk
aanzienlijk groter dan de deurkas
aan de zeezijde. Die is 80 meter
lang, 26 meter breed en 24,50
meter hoog en werd vorig jaar al
geplaatst.

Robotarmen
Het afzinken gebeurde door het
zand onder de deurkas met behulp van op afstand bestuurbare spuitlansen weg te spuiten.
Robotarmen zorgden vervolgens
voor het afvoeren van het zand.
Met camera’s op diverse plekken
onder de vloer van het caisson,
sensoren en meetinstrumenten
werd dit proces zeer nauwgezet

en 24 uur per etmaal en zeven
dagen per week gemonitord.
Nu het caisson op zijn plek ligt,
wordt de ruimte onder de deurkas
opgevuld met beton. Ook wordt er
verder gewerkt aan de aansluiting
op de drempel waar straks de deur
overheen rijdt.

North Sea Port ligt op koers voor overslagrecord
In de eerste negen maanden van
dit jaar boekten de bedrijven in
North Sea Port met 54 miljoen
ton bijna 2 procent meer
overslag via de zeevaart dan in
dezelfde periode vorig jaar.

De overslag via zeevaart steeg
met 1 miljoen ton (+1,7 procent)
vergeleken met de eerste negen
maanden van 2018. Het totaal van
54 miljoen ton is in elk geval een
record voor deze periode.

Als deze groei de laatste drie
maanden standhoudt, kan de
fusiehaven van Gent, Vlissingen
en Terneuzen dit jaar op een nieuw
jaarrecord uitkomen.

Op naar 71 miljoen ton
De haven koerst af op een vierde
jaarrecord op rij. Werd in 2018
voor het eerst de mijlpaal van 70
miljoen ton overslag via zeevaart

overschreden, voor 2019 lijkt
North Sea Port op ruim 71 miljoen
ton uit te komen.
De toename van de overslag via
zeevaart voor de eerste negen
maanden van 2019 deed zich voor
in de droge bulk en bij de containers. De stijging van 6,7 procent
tot 26 miljoen ton in de droge
bulk was te danken aan de overslag van producten voor de staal-

industrie (zoals petcokes) en de
bouwsector (zoals zand, cementklinker en bakstenen).
De overslag van containers groeide
met 51 procent tot bijna 2 miljoen
ton (277.000 TEU).

Voorzichtig optimistisch
Begin dit jaar was North Sea Port
voorzichtig optimistisch. Ook na
negen maanden is dit het geval. Er
is nog altijd veel vraag naar vesti-

gingsmogelijkheden en de goederenoverslag via de zeevaart stijgt in
enkele segmenten.
Toch ziet de havenbeheerder ook
dat de groei de tweede jaarhelft
enigszins afneemt. De naderende
Brexit en de krimpende economische groei nopen tot voorzichtigheid, aldus North Sea Port.

Eerste schepen binnenkort door Reevesluis
Op 28 oktober varen de eerste
schepen door de nieuwe
schutsluis van de Reevesluis, de
toegang tot het Drontermeer.
Dat geldt zowel voor de beroepsals de recreatievaart. Dit is nodig
doordat aannemerscombinatie
Isala Delta op 28 oktober start
met de bouw van de spuisluis.
De spuisluis komt ten oosten van
de schutsluis, waar nu de tijdelijke
vaarweg ligt.
Om de werkzaamheden goed
uit te kunnen voeren, wordt een
torenkraan op het middeneiland
geplaatst, waarmee het benodigde
materiaal vanaf het bouwterrein
over de schutsluis kan worden
gehesen. Voor de veiligheid zijn
er voor de scheepvaart passeervensters ingesteld.

Spuiseizoen
In het spuiseizoen (van 28 okto-

Het is verboden om vanuit de
schutsluis de kade en het sluisterrein te betreden. Dit is een
bouwterrein. Dit wordt ook op de
borden aangegeven.

Betonstortdagen

Zo ziet het sluiscomplex er de komende maanden uit tijdens de bouw van de
spuisluis.

ber 2019 tot en met 31 maart
2020) staan de deuren van de
schutsluis in het Drontermeer
bij Kampen open en is passeren
alleen na aanmelding mogelijk.
Tijdens de werkzaamheden staan

de seinen standaard op dubbel rood en mag de scheepvaart
niet passeren. Tijdens de passeervensters zijn er geen werkzaamheden en worden de seinen bediend door de sluisbedienaar.

Er geldt voor de gehele periode een
doorvaarhoogtebeperking van 25
meter. De schutsluis is 10,50 meter
breed. Op dinsdag en donderdag
is de doorvaarhoogte maximaal
20 meter. Dit zijn namelijk de
betonstortdagen. Er staat dan een
betonpomp op het bouwterrein
met een arm over de schutsluis
naar de spuisluis. Hier moeten
vaartuigen onderdoor varen.
Vanaf 1 april 2020 zal daadwerkelijk geschut worden. Vanaf dan
wordt de schutsluis bediend.

Passeervensters
In verband met de werkzaamheden zijn er het komende half

jaar beperkte doorvaartijden. De
passeervensters voor 28 oktober
2019 tot 31 maart 2020 zijn op
maandag tot en met vrijdag:
• 09.00 tot 09.30 uur
• 12.30 tot 13.00 uur
• 17.00 tot 17.30 uur
• 19.00 tot 21.00 uur
Op zaterdag, zondag en feestdagen:
• 11.30 tot 12.00 uur
• 14.00 tot 14.30 uur

Aanmelden
Schepen moeten zich minimaal
vier uur van tevoren aanmelden
voor passage tijdens één van de
passeervensters. Dit kan via CMIJ:
de Centrale Meldpost IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat in Lelystad: (088) 797 45 73.
Kijk voor meer informatie op
www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/reevesluis.

Stuurhuizen B.V.
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(foto Jan Johan ten Have)

Ook nieuwe Tom Burmester werd natuurlijk
bij GS Yard gebouwd
Deze maand is bij GS Yard in Waterhuizen
het motortankschip Tom Burmester in de
vaart gekomen. De 85 meter lange en 9,60
meter brede Sunrisetanker is gebouwd
voor Tank- und Frachtschifffahrt C.
Burmester. De thuishaven van het schip is
Hamburg. Deze Tom Burmester vervangt
de vorige tanker met dezelfde naam, die
in 2010 ook al bij GS Yard het levenslicht
zag.
Reder Christian Büchting is namelijk kind
aan huis bij GS Yard. Hij heeft meerdere
binnenvaarttankers door de Groningse werf
laten bouwen.

Sunrisetankers
De laatste jaren zijn dat per definitie Sunrisetankers, het model dat GS Yard zelf ontwierp
en verder ontwikkelde. Christian Büchting
heeft daarbij een actieve rol gespeeld door
zijn kennis en ervaring in te brengen.
Begin dit jaar kwam al de Katharina Burmester van de werf en exact een jaar geleden de

Burmester 100 (zo genoemd omdat de tanker het honderdste door GS Yard gebouwde
schip was).
De Burmestervloot bestaat uit nog drie andere Sunrisetankers: de Georg Burmester,
Nicole Burmester en Lotti Burmester.
“Wij zijn uitermate tevreden over de kwaliteiten van dit scheepstype. Zowel verbruik
als tonnage zijn gunstiger dan bij tankers
van vergelijkbare omvang”, vertelde Christian Büchting vorig jaar in deze krant.

Dubbel Volvo-hart
Zoals gebruikelijk bij Sunrisetankers klopt
in de machinekamer een dubbel Volvo-hart.
Volvo Penta Europe leverde de twee D13
MH-motoren. Plus nog een D13 MG voor de
generatorset.
Reintjes Benelux leverde twee keerkoppelingen (WAF 164). HR Piping deed de complete inbouw van de machinekamerinstallatie.
Damen Marine Components staat achter de
levering van het stuurpaneel inclusief roer-

Wij wensen Christian Büchting heel veel
succes met mts Tom Burmester
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl . scheepsuitrusting.nl . stuurstoelen.com

standaanwijzer, hydraulisch aggregaat, de
twee hydrodynamische visstaartroeren en
de Optima-straalbuis.
De twee 4-bladsschroeven (diameter 1400
millimeter) en alle toebehoren komen van
Promarin Propeller- und Marinetechnik.
Verhaar Omega leverde de kanalenboegschroefinstallatie (schroefdiameter 1.000
millimeter).

Pompenpakket
All Pumps Holland leverde het pompenpakket. Kadlec & Brödlin tekende, leverde en installeerde de elektrische en de elektronische
uitrusting. Daaronder viel onder meer ook
het tankmeet- en alarmeringssysteem.
Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf is verantwoordelijk voor het
stuurhuis, de hefkolom, en de autokraan.

Van Wijk Stuurhuizen leverde het stuurhuis.
Van Alphatron Marine komt de nautische
en communicatieapparatuur. Zoals de JMA610 radar, de MFM-line, het GPS-kompas, de
Alphacam en AIS.

Bunkerstation Heijmen
Beveja Ventilatoren en Luchtbehandeling
voorzag de Tom Burmester van industriële
ventilatoren. Blokland Non-Ferro leverde de
U-bundelkoelers en een luchtkoeler. W&O
Europe leverde de afsluiters in de machinekamers; WindeX Engineering de rvs klaproosters.
Bunkerstation Heijmen is leverancier van de
gasolie, Castrol-smeerolie en de complete
scheepsinventaris. Lloyd’s Register deed de
classificering van het schip.

Aan mts Tom Burmester leverden onder andere:
GS Yard B.V. Complete afbouw

hörige Visualisierung sowie die Navigations- und Kommu-

All Pumps Holland B.V. Complete pompen pakket

nikationseinrichtungen.

Alphatron Marine B.V. JMA-610 radar, MFM-line, GPS-

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

kompas, VHF, Alphacam en AIS

Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH The

Beveja Ventilatoren en Luchtbehandeling B.V.

2 main propellers, diameter 1400mm, 4 blades, skew

Industriële ventilatoren

design, the two OPTIMA® propeller nozzles and the two

Blokland Non-Ferro B.V.

propeller shaft installations

U-bundelkoelers en een luchtkoeler

Reintjes Benelux bvba

Bunkerstation Heijmen B.V.

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

Gasolie, Castrol smeerolie en complete scheepsinventaris

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf

Damen Marine Components

B.V. Hefkolom, stuurhuis en autokraan

Stuurpaneel: SP 2700 incl. roerstandaanwijzer type RI

Van Wijk Stuurhuizen B.V. Stuurhuis

2700, hydraulisch aggregaat: HPP2700-180} 1-1-1 /5,5

Verhaar Omega B.V.

kW, roeraandrijving: type 2 DWK 65 / 35, hydrodynami-

Eén (1) Verhaar Omega kanalenboegschroefinstallatie

sche visstaartroeren: 2 stuks type HD 160S, straalbuis: 1

type 3100-4k (schroefdiameter 1000mm) verticale op-

stuks Optima Ø1566 mm

stelling, 300 kW bij 1780 omw/min. en bediening wegaf-

HR Piping B.V.

hankelijk incl. omschakeling pomp/boegschroefbedrijf

Inbouw complete machinekamerinstallatie

Volvo Penta Europe Office Benelux

Kadlec & Brödlin GmbH Wir projektierten, lieferten und

2 x D13MH 1 x D13 MG

installierten die elektrische und elektronische Ausrüstung

W&O Europe Afsluiters voor in de machinekamers

inkl. der Steuerungs- und Automatisationstechnik sowie

WindeX Engineering B.V. RVS Klaproosters

das Tankmess- und Alarmierungssystem und die dazuge-

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
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.

MAR-GRETHE

AMANDUS

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

69,98 x 7,20 x 3,00
1010
Achterschip 1963 / Voorschip 2004
2x Volvo D9, CCR 2, 300 Pk, Bj. 2012

:
:
:
:

84,99 x 9,57 x 3,30
1882,639
2013
Fabr. Volvo Penta, 2x D13-500,
500 Pk / 368 Kw

BENZA

:
:
:
:

99.97 x 9.50 x 2.95
2252, 108 teu op 3 lagen
1972
Caterpillar , C32, Pk 1230, Bj. 2012

NIEUWBOUW DUWBOOT

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

VE
IE
US OP
CL KO
EX VER

:
:
:
:

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

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

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.

TE HUUR / TE KOOP
Ponton Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m. Lege diepgang:
0.57 m. Geladen diepgang: 3.24 m. Laadverm: 1052 ton.
Van Tiem kopschroef 360gr/375 p.k. Hatz generator 40 KVA.
2 spuds van elk 11.00 m. met hydraulische lier.
Dekbelasting 10 mt/m2. Nieuw scheepsattest(SI-R) & meetbrief.
Dekschuit 29.83x5.73x1.23 m. 108 ton. Voorzien van
2 hydraulische spuds van 10 meter en HIAB kraan 4 ton.
Voorzien van geldige S.I. en meetbrief.
Te koop:
Plezierjacht (ex parlevinker)
15x4.20x1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000 l.
Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief.
Uitmuntende staat van onderhoud.
2 spudpaalkantelaars met spuds (12 m.) en 2 hydropacks.

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

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 1

16-01-17 15:19

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

Prijzen op aanvraag!

Email: aquatrans@gijsdaanen.nl
Tel: 06-53163480

Contante betaling
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
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Eerste stappen naar verregaande digitalisering zijn gezet

Van het water naar het ‘Internet of Things’

Steffen Bauer van Imperial aan het woord. Links van hem Heinrich Kerstgens (Contargo) en rechts Martin Sandler (in-innovative-navigation). (foto’s Sarah De Preter)

Voor verladers, havens,
expediteurs en multimodale
vervoersaanbieders betekent het
digitaliseren van de binnenvaart
dat schepen onderdeel worden
van het Internet of Things. De
eerste stappen zijn gezet, maar
er is nog een lange weg te gaan
op het vlak van standaardisatie,
digitale infrastructuur en
samenwerking. Dat bleek
vorige maand tijdens het Forum
Binnenschifffahrt in Kalkar.
Dr. Arndt Glowacki, bestuurder
van de Duitse binnenhavenbond
BöB, benadert de kwestie vanuit havenperspectief: “Wij willen
informatie ontvangen op het
moment dat we die nodig hebben.
Duidelijk en snel. Tijdens de laagwaterperiode in 2018 hadden verladers soms vijf keer meer schepen nodig dan normaal om hun
lading te vervoeren. Dit leidde
tot oponthoud bij de sluizen, en
in onze havens kwamen aan de
lopende band schepen binnen.”
“Zo’n toestroom moet je kunnen
verwerken. Dit lukt alleen als er
voldoende, in twee richtingen,

Arndt Glowacki.

wordt gecommuniceerd. Digitale
platforms voor data-uitwisseling
helpen ons in te spelen op ontwikkelingen in de keten en bieden ondersteuning bij crisismanagement.
Als ik weet dat er een diepgangsprobleem is, kan ik me als haven
beter voorbereiden.”

Standaardisatie
Terminaloperators en (multi
modale) vervoersaanbieders kijken
er op dezelfde manier tegenaan.
Reden waarom containerbedrijf
Contargo al jaren fors investeert
om medewerkers, ketenpartners
en klanten mee te nemen in de
digitalisering. Het bedrijf ontwikkelt eigen digitale oplossingen om
onder meer de processen op terminals efficiënter te maken.
Om niet afhankelijk te zijn van
één
softwareleverancier
kiest

Zonder
“
standaardisatie
wordt het
niets

”

Contargo voor open sourceoplossingen (waaraan en waarmee
iedereen vrijuit kan programmeren). Om deze te laten communiceren met andere digitale systemen in de logistieke keten zijn
gestandaardiseerde interfaces (koppelingen) nodig.
Wat dat betreft heeft de binnenvaart volgens Contargo-directielid
Heinrich Kerstgens nog grote stappen te zetten. “Zonder standaardisatie wordt het niets”, aldus
Kerstgens, die zich via brancheorganisaties intensief bezighoudt
met dit thema.

Werk aan de winkel
Glowacki waarschuwt voor de
opkomst van eilandoplossingen: “Binnenschippers werken
vaak met verschillende systemen
om zich aan- en af te melden op
terminals, bij fabrieken en in havens. We moeten vermijden dat
dit tot dataverlies leidt. Je hebt in
feite één box voor het aanmelden
nodig, van waaruit data worden
doorgestuurd naar diverse systemen in de keten.”
Dit idee raakt, naast standaar
disatie, ook aan thema’s zoals
cyber security en data-integriteit.
Er is ook infrastructuur nodig om
(real time) grote datavolumes te
kunnen versturen.
Kerstgens: “In Duitsland is nog
lang niet overal AIS-dekking. We
hebben langs de vaarwegen niet
overal verbinding. In veel havens
zal het nog jaren duren voor er een
glasvezelnetwerk ligt. Hier is werk
aan de winkel.”
Technologie-ontwikkelaars willen
kunnen werken met data die er
al zijn. De Duitse overheid is zeer
terughoudend met het ontsluiten
van AIS-data voor derden. Het
Duitse verkeersministerie begint
hier voorzichtig over na te denken.
Voor Glowacki en Kerstgens gaat
het niet snel genoeg.
“Je
kunt
data
waarover
de overheid beschikt natuurlijk
ook zelf gaan verzamelen, maar
waarom zou je dat doen”, vraagt
ook Martin Sandler zich af. Hij is

bedrijf
directeur van technologie
in-innovative-navigation, een spinoff van de universiteit in Stuttgart.

Vrachtplatform
Onder meer via Bargelink.com
worden vraag en aanbod in de
binnenvaart al jaren digitaal
gematcht. Begin 2017 zette
Imperial Logistics International
zijn drogeladingpakket voor de
binnenvaart online via een eigen
vrachtmanagementsysteem.
Het systeem heeft zich niet zo
snel ontwikkeld als aanvankelijk
verwacht. Volgens Steffen Bauer,
senior vice president Shipping, had
dit vooral te maken met bedrijfs
interne ontwikkelingen. “We zijn
nog steeds van mening dat digitale
platformen kansen bieden. Het is
echter een hobbelige weg, die we
samen met onze klanten bewandelen. Volgend jaar gaan we evalueren of het een goede tool is.”

Het is een
“ hobbelige
weg

”

Bauer spoort de binnenvaart aan
digitalisering minder als kostenpost en meer als kans te zien. “Ik
begrijp dat in een sector met veel
kleine ondernemers lang niet
iedereen budget heeft voor digitalisatieprojecten. Het initiatief
moet daarom uitgaan van alle bij
de binnenvaart betrokken partijen. Als de binnenvaart een black
box blijft, ondermijnt dit de slagkracht van de Europese industrie.”

Platooning
Sandler heeft al veel digitaliseringsgolven in de binnenvaart
meegemaakt, waaronder de opkomst van Inland ECDIS. Ook nu
ziet hij volop beweging. “Schippers krijgen steeds meer digitale
ondersteuning aangeboden. Op
die manier ontstaat uiteindelijk
een complex systeem dat een schip
kan besturen.”

Bauer: “We willen het vaak revolutionair aanpakken en morgen
al autonoom varen. Maar semigeautomatiseerd varen levert meer
op voor het bemanningstekort.

Je lost er
“
het tekort aan
kraancapaciteit
niet mee op

”

Je moet zaken alleen dáár inzetten
waar ze zin hebben."
"Platooning is een mooi vergezicht,
maar je zult ook in de toekomst
nog punt-tot-punt-vervoer hebben. Persoonlijk denk ik niet dat
we op de Rijn al over twintig jaar
volledig geautomatiseerd zullen
varen.”
Kerstgens: “Autonoom varen zal
zich stapsgewijs ontwikkelen. Wat
op de weg gebeurt, gaat zich ook
op het water voltrekken. Gezien de
grote personeelsdruk moet dit snel
gaan.”

Fysieke infrastructuur
Digitalisering alleen zal de binnenvaart niet helpen haar aandeel in de modal split te vergroten. Ook de fysieke infrastructuur
moet de aandacht krijgen die zij
verdient: vaarwegen, stuwen, sluizen en havens.
Een punt van zorg blijft de afhandeling van containerbinnen
schepen in de zeehavens. Kerstgens: “Dit zet de service van de
binnenvaart aan verladers onder
druk. Een container die te laat
wordt gelost is geen product wat
je op termijn nog kunt verkopen.”
De havens van Rotterdam en Antwerpen ontwikkelen digitale oplossingen om de doorlooptijd van
binnenschepen in de haven te versnellen.
Voor Kerstgens kan dit slechts een
deeloplossing zijn: “Je lost daarmee het tekort aan kraancapaciteit
niet op.”
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Elektrische
Elektrische
installaties
Elektrische
installaties
voor
de
voor
de binnenvaart
binnenvaart
installaties

voor de binnenvaart
voor
voor de
de binnenvaart
binnenvaart

AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN

YC6C Serie

AANBIEDINGEN

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

Walvoedingskabel
Motorola
Motorola
portofoon
Lichtgewicht walstroomverlengkabel
portofoon

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

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

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

Standaard uitvoering
Dubbelwandige leidingen, bedieningspanelen, Luchtfilter, koelers, stopmagneet, lekdetectie,
Startmotor, dynamo, zeewaterpomp, sensoren, Warmtewisselaar, CCR2 certificaat.

www.yuchaimarine.com
Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl

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
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DAALDEROP
BOILER

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
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van
gratis accu’s
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12V gratis
225Ah.accu’s
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12V
225Ah. Vraag
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vrijblijvend naar
de mogelijkheden
de mogelijkheden
van gratis accu’s
van gratis accu’s
wisselen
wisselen

1.425,00
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199,
00
199,00
00
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

00
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225,00
00
225,00
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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

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.

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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Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

onze

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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Innovatief beunschip Philipskercke II zet de toon
voor de toekomst
Johan Faasse en zijn echtgenote
Digna varen met een Filipijnse
stuurman op de Philipskercke II,
een nieuw beunschip van 86 bij
11,45 meter met een maximaal
laadvermogen van 3.250 ton.
Met de nadruk op ‘nieuw’, want
er is veel innovatief aan het
tweede schip van de familie
Faasse, ofwel Philipskercke BV.
De ‘oude’ Philipskercke (nieuw in
2006, 2.530 ton laadvermogen)
blijft ook in eigendom. Daarop
varen schoonzoon Arnoud en
neef Leroy. Samen varen de twee
schepen via bevrachter Zand- en
Grinthandel van Ouwerkerk in
Middelburg voor verlader Gebroeders De Rycke Beton uit Beveren
(B).
“We groeien met ze mee”, vertelt Johan Faasse. “Van Ouwerkerk bouwde een nieuwe dredger en De Rycke bouwde onder
andere een nieuwe betoncentrale op een ponton. We varen
al 20, 25 jaar vast voor deze
bedrijven en zij kunnen onze
milieuvriendelijke werkwijze meenemen bij de tenders.”
Faasse ziet daarin de meerwaarde
van zijn eigen investering. “Ik kijk
niet naar anderen, heb mijn eigen
visie. Ik vind het belangrijk als ondernemer je gevoel te volgen.”
Dankzij de visie van Johan en
Digna Faasse en het vertrouwen
van ZMS (Zeeland Maritiem
Service) is er met de Philipskercke II
een bijzonder innovatief schip in
de vaart gekomen. Hij nam de ervaringen mee, die hij opdeed met

de ‘oude’ Philipskercke. Tijdens de
economische crisis besloot hij tot
aanpassingen aan het schip. Het
laadvermogen werd verhoogd met
400 ton door het kalfsdek met 40
centimeter op te hogen. En tevens
nam de uitstoot van schadelijke
gassen af door de plaatsing van
roetfilters en nabehandeling van
de uitlaatgassen, waarbij aansluiting werd gevonden bij het project
Clinsh (Clean Inland Shipping).
“Als ik zie dat je economisch en
duurzaam werken kunt combineren, dan word ik daar blij van. En
het helpt ook bij de financiering.”
Aldus de ondernemer die werk
maakt van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
“Dankzij het gebruik van een
straalbuis en (groene) Easyflowroeren van De Waal Machinefabriek bespaarden we ook nog
eens flink op het brandstofverbruik.”

Nieuw casco
Toen er plannen waren voor een
nieuwbouwschip is er samen met
ZMS (Zeeland Maritiem Service)
uit Wemeldinge en tekenaar Huib
van Dijke een plan gemaakt om
een nieuw type casco te gaan ontwerpen.
Bij het ontwerp van het nieuwe
schip werd nauwkeurig gekeken
wat er goed was gegaan bij de
Philipskercke. “Snelheid en laadvermogen waren daar goed. Dus
dat was de basis voor het nieuwe
schip. Van daaruit zijn we anderhalf jaar geleden gaan kijken
wat we beter kunnen doen: meer

laadvermogen en minder brandstofverbruik. Zo werd het ontwerp
voor het casco geoptimaliseerd,
kwam er een hele nieuwe spantentekening en het schip kreeg een
bulb van voren, waardoor het met
zo min mogelijk weerstand door
het water gaat en ongeveer 26 ton
meer laadvermogen genereerd.”
Gekozen werd voor de aandrijving
met twee Volvo Penta-motoren,
elk van 650 pk. Een relatief laag
vermogen voor een schip van
deze afmetingen. “De kruissnelheid wordt minder door het lagere
vermogen, maar het verbruik gaat
ook verder omlaag omdat je meer
uit het beschikbare vermogen
haalt.”
De twee motoren drijven elk
een drieblads schroef aan, beide
voorzien van Stuwa-propeller
stromingskappen (zie kader). De
Philipskercke II is het eerste schip
met deze nieuwe vinding van De
Waal. Tevens werden straalbuizen en de Easyflow-roeren van De
Waal gemonteerd.
De motoren kregen meteen kata-

lysatoren en roetfilters en verdere
nabehandeling van de uitlaatgassen. “Via ‘meten aan de pijp’ moet
worden aangetoond dat dit schip
voldoet aan de Stage V-norm.”
En daarmee is de Philipskercke II
meteen één van de koplopers in de
binnenvaart.

Koelwater
Ook de energiehuishouding aan
boord is innovatief ingericht op de
Philipskercke II. Opnieuw is hier
sprake van een primeur. Twee generatorsets op de hoofdmotoren
voeden een accupack, waardoor
het mogelijk is – bijvoorbeeld als
er moet worden geladen of gelost
in stiltegebieden – om vrijwel geruisloos te kunnen werken. Dit
systeem is geleverd door Leeuwestein. De verwarming aan boord
– vloerverwarming en boilers – gebeurt door het koelwater van de
motoren. Bovendien is er een extra opslagtank van 1.000 liter met
warm koelwater. Climalogic heeft
dit systeem ontwikkeld, waarbij
HR-ketels eventueel na twee à

drie dagen de verwarming overnemen. Ook de generatorset voorop
maakt deel uit van dit systeem,
waarbij het warme koelwater naar
achteren wordt gepompt indien
daar verwarming nodig is.
“Na een uur of wat gebruik van
generatorsets is alles weer opgewarmd en kan weer overgeschakeld worden op het geruisloze verwarmingsysteem. Heel duurzaam:
we sparen ook veel uit bij het
stroomverbruik aan boord. Er zijn
acht kachels aangesloten op het
koelwatersysteem en met kleine
fans die weinig stroom verbruiken, wordt de warmte verspreid.
Het stroomverbruik is enorm omlaaggegaan op de Philipskercke II.
Bovendien is het aangenaam geruisloos.”
Het aantal innovaties aan boord
houdt niet op. “Leeuwestein uit
Dordrecht heeft roestvrijstalen lieren geleverd, die geen onderhoud
behoeven en niet gesmeerd hoeven worden."
Lees verder op pagina 24 >>

“Een goede klant”
“De familie Faasse is al jarenlang een goede klant,
waar we graag mee samenwerken”, aldus Marco de
Waal. De Waal Werkendam is specialist in manoeuvreer- en voortstuwingsystemen en leverde het gehele De Waal-pakket waaronder twee schroefasinstallaties met seals en twee sets Easyflow roeren.
“We zijn blij dat er is gekozen voor het complete
pakket van De Waal”, aldus Marco. “De familie komt
uit Zeeland maar is veel in Werkendam te vinden, de

kinderen hebben hier op het internaat gezeten. We
hebben een fijne relatie met Johan en Digna Faasse,
we zijn als het ware hun huisleverancier geworden.”
Naast de bekende De Waal-producten, is het mbs
Philipskercke II als eerste schip voorzien van de Stuwa propeller stromingskap. Deze draagt bij aan de
meest optimale afstroming van het schroefwater en
vermindert cavitatie aan de roerbladen.

Wij wensen P. Faasse & Zn Vof veel geluk met hun mbs Philipskercke II
BY

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

Non Ferro bv
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Philipskercke II: koploper
>> Vervolg van pagina 23

"De masten, brugvleugels en heklichtvleugel van rvs zijn geleverd
door Beerens, in het casco zit ook
veel RVS verwerkt, zoals bolders,
raamlijsten deuren en deurlijsten
et cetera. Verder heeft Van Koeveringe uit Kruiningen de kunststof
leidingen voor het pompsysteem
en de pompen verzorgd, Dit alles
zorgt ervoor dat het schip onderhoudsvriendelijk is, vooral met
het oog op het zoute water dat
normaal het werkgebied voor dit

schip is. Prachtig materiaal.”
Hier spreekt een trotse scheepseigenaar. En niet voor niets. De Philipskercke II zet de toon voor een
nieuwe generatie beunschepen.
Duurzaam, milieuvriendelijk en
toch economisch aantrekkelijk.
Samen met de mensen van ZMS
(een nieuw bedrijf in de scheepsbouwwereld) en alle andere onderaannemers is er een mooi
product aan de binnenvaartvloot
toegevoegd.
Johan Faasse neemt de felicitaties in ontvangst in de stuurhut van de nieuwe Philipskercke II.

Aan mbs Philipskercke II leverden onder andere:
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Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

LWC Group B.V. Voormast met capaciteit van 2500

Duurzaam advies

kilo op 18 meter en het voorzien van de inbouw van de

Fischer Abgastechnik

Volvo Penta voortstuwingssystemen

EU Stage V-ready roetfilter en SCR-katalysator

Periskal CVBA Periskal Inland ECDIS Viewer

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers

Radio Holland Netherlands B.V.

Cumarine Scheepsmeetsystemen

RH nautisch apparatuur gerealiseerd door dealer Leeu-

Diepgangmeetsysteem en hoogtemeting

westein Scheepsinstallatie

ClimaLogic B.V. Vloerverwarming, airconditioning,

Terlouw Rotterdam B.V. Voortstuwingsmotoren: 2x

overdruk systeem, complete sanitair pakket, machine-

Volvo Penta D16MH 650pk incl. Masson MM W2900

kamer ventilatie en RVS klaproosters

keerkoppelingen en bediening handles., boegschroef-

De Waal Machinefabriek B.V. Stuwa schroefasinstal-

motor: 1x Volvo Penta D16MH 600 pk en generatorset:

latie met schroefasrem, Stuwa schroefasseals, EasyFlow

1x Volvo Penta D5A-TA 88KWe/110kVa @ 1500 rpm

roersysteem, Stuwa stuurmachine en leidingwerk

Veth Propulsion B.V. Stuurrooster VSG-1300 Boeg-

EBR Marine B.V. Overzakbaar stuurhuis

schroef 442 kW (601 PK) 1800 RPM

Foresta Trading B.V. 2x Smeerolie haspelset met

Volvo Penta Europe Office Benelux

pomp en digitaal telwerk/vulpistool, 1x gasolie trim-

2x Volvo Penta D16MH 650pk, 1x Volvo Penta D16MH

pomp, 1x gasoliemeter analoog en 2x vuile oliepomp

600 pk en generatorset: 1x Volvo Penta D5A-TA

Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.

88KWe/110kVa @ 1500 rpm

Complete elektrische installatie, elektronische as-gene-

Zeeland Maritime Services B.V.

rator, RVS ankerlieren, 2 telescoop spudpaal installaties

Afbouw complete schip

en Cumarine scheepsmeetsystemen

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

BEREIK + REDACTIE
Laat dat maar aan ons over!
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Rijkswaterstaat pakt infrastructuur Noord-Holland aan

“Megaklus van Texel tot Amsterdam”
Tot 2030 renoveert en vervangt
Rijkswaterstaat twaalf bruggen,
vijf sluizen, drie tunnels, drie
wegen en het gemaal IJmuiden
in Noord-Holland. Minister
Van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat gaf
daarvoor maandag 14 oktober
de aftrap bij de sluizen in
IJmuiden.
Rijkswaterstaat spreek van “de
grootste onderhoudsopgave ooit”
in Noord-Holland. In de eerste
plaats is de operatie bedoeld om
de infrastructuur veilig en bereikbaar te houden, in de tweede
plaats om die duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Waterwerken
De opgave in Noord-Holland
kenmerkt zich door de grote
hoeveelheid kunstwerken die
de komende jaren gerenoveerd
of vervangen worden en de vele
waterwerken die hier onderdeel
van uitmaken. Veel bruggen, tun-

nels, viaducten en sluizen stammen uit de jaren 50 en 60 van de
vorige eeuw. Sinds die tijd is het
verkeer enorm toegenomen en
zijn vrachtwagens een stuk zwaarder geworden.
Van Nieuwenhuizen: “Een mega
klus van Texel tot Amsterdam en
van IJmuiden tot aan Hoorn. 23
projecten in één provincie waar
alle partners samen hun schouders onder zetten. Zodat NoordHolland door deze opknapbeurt
ook in de toekomst goed bereikbaar blijft over de weg en het
water.”

Prins Willem
Alexandersluis
De planning van de renovatie en
vervanging ligt nog niet vast. De
meest urgente kunstwerken worden als eerste aangepakt. Dit zijn
het Sluizencomplex bij IJmuiden,
de veerverbinding tussen Texel
en Den Helder, de Prins Willem
Alexandersluis bij Schellingwoude
en de Schellingwouderbrug.

In totaal gaat het om een voorlopige vervangingswaarde van circa
1 miljard euro.
Om de hinder in de regio te
beperken voor het autoverkeer en
vrachtvervoer, moet het drukke
netwerk van snelwegen en vaarwegen in stand blijven tijdens
de werkzaamheden. Een van
de maatregelen hiervoor is het
bewust spreiden van de werkzaamheden over meerdere jaren
zodat de hinder wordt beperkt.

Inspecties en keuringen
“Samen met andere (vaar)weg
beheerders en marktpartijen en in
overleg met de omgeving plannen
we alle onderhoudsprojecten en
combineren we werkzaamheden
zo veel mogelijk”, belooft Rijkswaterstaat.
Tot aan het vervangen of renoveren worden alle kunstwerken in
de gaten gehouden met inspecties
en keuringen en wordt onderhoud
uitgevoerd uit wanneer dit nodig
is.

In totaal gaat het om
23 projecten.
(illustratie Rijkswaterstaat)

Voorlopig nog last van losse veenplaten op Markermeer
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Op het Markermeer heeft de
scheepvaart regelmatig last
van drijvende veenplaten. Het
van de bodem losraken van
de platen is een natuurlijk
fenomeen maar ze kunnen ook
door werkzaamheden ontstaan.
Drijvende veenbrokken zijn een
regelmatig terugkerend verschijnsel in het Markermeer. Veen kan
loskomen van de bodem door
natuurlijke processen, maar ook
omhoog komen door baggerwerkzaamheden of door kruiend
ijs. Het veen zakt doorgaans van-

zelf weer naar de bodem zodra
het gas eruit is gelopen.

Dijkversterking
Volgens Roos Kooiman, woordvoerster bij Natuurmonumenten,
waren de drijvende veenplaten
van vorige maand afkomstig van
het versterkingsproject van de
Markermeerdijken. Daar is een
veenlaag boven komen drijven bij
graafwerk en dat veen heeft zich
verspreid over het Markermeer.
“Het ligt ook op het strand Marker Wadden maar komt dus van
de kust van Noord-Holland.”
“De Alliantie Markermeerdijken

voert voor de geplande dijkversterking meer dan 90 procent
van het materiaal en materieel
aan via het water”, zegt Jacco van
Oostveen. Hij is communicatieadviseur van de Alliantie Markermeerdijken. “Hiervoor baggeren
we vaargeulen en leggen we loswallen aan.”
Door de werkzaamheden aan de
vaargeulen en de loswallen kan
er veen uit de ondergrond loskomen.
De Alliantie houdt dit goed in de
gaten. “We houden wekelijks een
schouw op het water en ruimen
de veenbrokken die wij of ande-

ren aantreffen, direct op. Het veen
wordt naar de Marker Wadden
gebracht. Of en hoeveel veen er
opdrijft, verschilt per week. Drijvend veen is niet gevaarlijk.”
Als er drijvende veenplaten
worden gemeld, speelt Rijkswater
staat de informatie direct door
naar Natuurmonumenten of de
Alliantie.

Melden
De Alliantie is een samenwerking
tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis
en VolkerWessels-ondernemingen. Het hoogheemraadschap

Noorderkwartier is oprichter en
opdrachtgever van de Alliantie.
Die stelt dat het raadzaam is om
op te passen met kleine vaartuigen. Iedereen die drijvende veenbrokken in het Markermeer signaleert, kan dat rechtstreeks melden
bij de Alliantie via contact@
markermeerdijken.nl of (0299)
22 45 10.
De komende jaren versterkt de
Alliantie de Markermeerdijken
tussen Hoorn en Durgerdam.
Door de werkzaamheden zal het
de komende jaren waarschijnlijk
regelmatig blijven voorkomen dat
veenplaten ronddrijven.

Prijswinnaar met primeur
Met een draagvermogen van
113.170 ton is de Gagarin Prospect
de eerste grootschalige tanker die
op LNG vaart. Hiermee getuigt het
Moskouse SCF (Sovcomflot AKP)
van een milieugerichte aanpak en
innovatieve vooruitstrevendheid
met oog voor de toekomst. Reden
genoeg om in Amsterdam onderscheiden te worden met de 2018
Marine Propulsion Award en daarbij verkozen te worden tot Schip
van het jaar. Bovendien werd in
Oslo de Nor-Shipping 2019 Next
Generation Ship Award gewonnen.

De tanker is Green Award-gecertificeerd, waarmee in een aantal
havens korting wordt verkregen op
onder meer het zeehavengeld. In
Rotterdam is dat voor tankers 15
procent en op zijn eerste reis, met
104.815 ton Russische ruwe olie
uit Primorsk, bedroeg die korting
zo’n 8.900 euro.
De Gagarin Prospect is de eerste
uit een serie van zes LNG Dual
Fuel Aframaxen. De andere zijn de
Lomonosov, Mendeleev, Korolev,
Vernadsky en Samuel Prospect.
TEKST: CEES DE KEIJZER, FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP

WERELDSCHEPEN
Deze rubriek wordt verzorgd door leden
van de Rotterdam Branch, een afdeling
van de World Ship Society.
Zie www.wssrotterdam.nl

Eigenaar SCF bracht ze onder de
vlag van Liberia en voert het management vanuit Dubai. De Gagarin en de Samuel zijn voor tien
jaar gecharterd door Shell, waarbij de Samuel is vernoemd naar
Sir Marcus Samuel. Hij bracht in
1892 de Murex als ‘s werelds eerste tanker voor Shell in de vaart.

Het draagvermogen van dat schip
bedroeg 5.010 ton.
De Gagarin Prospect kreeg nóg
een primeur, want het was het eerste zeeschip dat STS (Ship-To-Ship)
in Rotterdam gebunkerd werd met
LNG. Dat gebeurde op de palen in
het Calandkanaal door de Cardissa, de Nederlandse LNG-bunker-

tanker van Shell die in 2017, ook
met het oog op de toekomst, in de
vaart kwam.
Zo resulteert het varen op LNG
voor deze Liberiaanse Russen
in 76 procent minder NOx, 27
procent minder CO2 en helemaal
geen SOx emissies.
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BAR-DOK

OOK WELKOM
VOOR FEESTJES!

A BAR WITH A VIEW

Op vrijdag en zaterdag
Disco, Ambiance,
Jive and Rock ‘n’ Roll
Dinsdag-vrijdag van
11.30 tot 14.00 uur:
Drinks and Food

Ketelbinkie:

Maak een afspraak:
+32 499 73 19 36 of
vivianne.pollenus@hotmail.com
Straatsburgdok noordkaai 2a
2030 Antwerpen
(Maandag gesloten)

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

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

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

Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon (078) 612 48 33
Fax (078) 619 53 42

• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok

www.carronmarine.be

Telefoon (078) 681 41 77
Fax (078) 681 50 56

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com/rvv
Binnenvaartkrant_130x92_mei2019.indd 1

30%

Lezersa

anbiedin

(op vert
o
adverte on
ntie)

g

18-5-2019 16:32:59

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

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

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com
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Aan mts RO-VER leverden onder andere:
Markerink B.V.

Alphatron Marine B.V.

type HD 200

geleverd en strippomp unit met een capa-

Complete betimmering en meubelen wo-

Levering en inbouw van Mitsubishi hoofd-

Alphaline MFM, Alphacam en Alphachart

De Gerlien van Tiem B.V. – Scheepsrepa-

citeit van ca. 20m3/uur bij 5 bar, is tevens

ning en stuurhut

motor type S16R 1700pk 1600rpm, keer-

Blommaert bvba

ratie – Nieuwbouw

voorzien van een ABB elektromotor. De

Van Welie Roestvast Staal

koppeling Masson type MMW7400 2 maal,

Dakradarmast type Futura uitvoering

Boegschroefinstallatie type Ø 1200 MKDC

geleverde pompsystemen zijn volgens de

Vrijwel alle RVS (hoogglans gepolijst RVS

Caterpillar generatorsets C4.4 en 1 maal

wit gelakt en RVS hoogglans gepolijst,

met E-motor verticaal 598 pk

nieuwe ADN2019 geleverd, inclusief ATEX

316) toepassingen geleverd zoals; RVS dek-

C18 t.b.v. boegschroef en ladingpompen

boordlichtbakken type Isis, RVS hoog-

Den Breejen Shipyard

en temperatuurbewaking

luiken, relingwerk, leidingwerk, kabeldoor-

aandrijving, complete lens/ballast systeem

glans gepolijst, heklichtbeugel type Isis,

Schroefasinstallatie

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

voeren, dubbelwandige en/of geïsoleerde

en complete machinekamer afbouw

RVS hoogglans gepolijst Davit, RVS hoog-

EBR Marine B.V.

Oechies Electrotechniek

uitlaten, schakelkasten, dekverlichtingsbeu-

Zanen Shipbuilding B.V.

glans gepolijst, voormast type Improval,

Stuurhuis met hefsysteem

Elektrische installatie, nautisch pakket,

gels, SOS kastdeuren, noodnummer borden

Ontwerp en levering van casco en deklei-

uitvoering in aluminium en RVS hoogglans

EPS European Pump Services B.V.

schotel installatie, camera installatie, airco,

met frame, armaturen, boordverlichtingsar-

dingwerk

gepolijst

Twee stuks 300m3/uur EPS/Bornemann

vloerverwarming en complete tankmeet

maturen, spiegelsteunen, gepolijste tranen-

ADS van STIGT

Damen Marine Components

ladingpompsystemen, type HC 232 ge-

installatie

platen enz. Sterk in maatwerk

Masson Marine keerkoppeling type MM

Stuurpaneel: SP 2700, inclusief roerstand-

schikt voor het verpompen van zowel lichte

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

VDI Isolatie B.V.

W7400 reductie 5,031:1 incl.: Vulkan elasti-

aanwijzer RI 2700, hydraulisch aggre-

producten alsmede voor gasolie bij een

Verzekering

De complete isolatie van accommodatie,

sche koppeling en PTO t.b.v. stuurwerk

gaat: type HPP 2700-180 } 1-1-1/7,5 kW,

maximale werkdruk van 6 bar. Voor de

Periskal CVBA Periskal Inland ECDIS Viewer

machinekamer en uitlaatgassenleidingen

All Pumps Holland B.V.

roeraandrijving: type 2 DWK 6080/60 en

aandrijving van de pompsystemen heeft

Stetra GmbH Bevrachting

WindeX Engineering B.V.

Complete pakket pompen en appendages

hydrodynamische profielroeren: 2 stuks

EPS drukvaste 84kW ABB elektromotoren

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

Airconditioning en overdrukinstallatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wir wünschen
Jansen Tankvaart BV
mit MTS RO-VER
allzeit Gute Fahrt.
Wir haben den
kompletten
Innenausbau
ausgeführt.

Wij verzorgden de complete isolatie
van accommodatie, machinekamer en
uitlaatgassenleidingen en wensen
Jansen Tankvaart BV een behouden vaart
met RO-VER
Pottenbakkerstraat 11 - 2984 AX Ridderkerk
Tel. 0180-769108 - Mobiel : 06-23615649 - E-mail: info@vdi-isolatie.nl
www.vdi-isolatie.nl

Wij feliciteren
de familie Jansen
met hun m.t.s. “Ro-Ver”

Oechies verzorgde de elektrische installatie van de

RO-VER

WIJ WENSEN JANSEN TANKVAART BV MET DE RO-VER
EN HAAR BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART.

Verkoop, installatie en reparatie
Oechies is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor elektrotechniek. In
onze winkel aan de Waalhaven in Rotterdam kunt u terecht voor accu’s en laders,
antennes, schakelmateriaal, pompen, verlichting, etc.
Onze servicedienst staat 24/7 voor u klaar voor reparatie en onderhoud.
Uiteraard zijn wij er ook voor u voor elektrische installaties, zoals dieselelektrische
en hybride aandrijvingen, verlichting, gasdetectie, tankmeting en nautische
installaties. Zo bieden wij u complete zorg voor uw schip.

Oechies, uw partner in de binnenvaart!

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - E info@oechies.nl
Aanlegsteiger 2242-6
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-13.00 uur

www.oechies.nl
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Droomschip Ro-Ver is helemaal naar wens

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Mts Ro-Ver, 110 meter lang en 11,40 meter
breed, is het zesde schip voor Jan Jansen.
Zoals zijn vrouw Renate Jansen zegt: elke
zes à zeven jaar begint het te kriebelen.
Het is het tweede nieuwbouwschip voor
de familie. Dit keer hielden ze de regie
zelf in handen en dat is goed bevallen.
“De hand van de meester regisseerde zelf de
complete bouw en planning”, vertelt Renate
Jansen. “Jan vaart nu 36 jaar en hij heeft al
zijn kennis die hij heeft opgebouwd, in het
schip verwerkt.” Jan Jansen kent inmiddels
elk hoekje en gaatje van het nieuwe schip.

Puntjes op de i
Elk weekend zuigen ze het vlak van de machinekamers uit, samen met hun team, en
zetten ze het in de verf. Slijpsel dat blijft liggen, zorgt voor roest en dat mag niet. Jan
Jansen wuift alle lof van zijn vrouw snel
door naar de leveranciers: “Zij hebben met
meer dan honderd procent inzet aan het
schip gewerkt en meegedacht. De jongens
van Markerink bijvoorbeeld, Qrien Wieggers
(projectleider), die zeer betrokken was, zelfs
in zijn vrije tijd.”
De waardering geldt voor het hele team van
Markerink, dat voor hen in Tolkamer werkzaam was. Ze kozen niet altijd voor de makkelijkste weg. “Maar wel de beste”, voegen
Jan en Renate toe.
Een van hun ervaren mensen, die betrok-

ken was bij de bouw van de vorige Ro-Ver,
Toon van Silfout, is tijdens de bouw van het
casco zelfs mee geweest naar Roemenië, om
de puntjes voor de machinekamer op de i
te zetten.
Er zit opvallend veel, glimmend, roestvaststaal op het schip. Dit maakt het een sierlijk,
mooi schip. Van Welie Roestvast Staal dacht
in elk accent mee, zoals ook Blommaert. Het
schip moest zich onderscheiden. Zelfs de
relingen op het achterschip zijn met roestvaststaal afgewerkt. Acht maanden voorbereiding had Jan Jansen nodig voor het
regelen en het leggen van contact met leveranciers. “Dat kan je met een baan niet
verdienen… Wat je uitspaart door het zelf te
doen.”

Een droom verwezenlijkt
Acht maanden thuis, voorbereiden, inkopen,
ontwerpen en samen met de leveranciers
systemen uitdenken. Jan Jansen had het
ervoor over, al had hij volgens zijn vrouw
moeite met het niet varen. Stapje voor stapje
nam het schip zijn uiteindelijke vorm aan.
Dag en nacht ermee bezig, ze kregen het
advies een weekje met vakantie te gaan,
maar dat deden ze niet. “We zouden er alleen maar ongelukkig van worden. Als we
in het weekend alleen op het schip waren,
genoten we.”
In de weekenden kwamen zij tot rust aan
boord: gezellig samen schoonmaken en

schilderen met hun eigen vertrouwde bemanning, die al jaren deel uitmaken van de
Ro-Ver.
Jan vond een goed klankbord bij Marcel Zanen van Zanen Shipbuilding en bij
Oechies Elektrotechniek, evenals bij Wessels
Scheepsbetimmering. Renate Jansen voegt
nog snel een naam toe die voor de sfeer heeft
gezorgd aan boord (en vergeet daarbij haar
eigen inbreng): “MT Sfeeridee, dat de inrichting voor de woningen heeft geleverd.”
Samen met de bemanning en al de betrokken bedrijven hebben ze hun droom verwezenlijkt. De lijst met namen die speciaal zijn
voor de realisatie houdt niet op. “Mochten
we ooit nog eens bouwen, gaan we voor de
derde keer zonder twijfel weer met al deze
bedrijven en mensen in zee.”
Die derde keer nieuwbouw komt er vast…
Over vijf jaar kriebelt het weer.

Gebouwd met liefde
Ro-Ver is een niet alledaagse naam. Hij
draagt de liefde uit voor de dochters Robin
en Vera. De eerste nieuwbouw, van 2010, had
dezelfde naam. De kinderen, thuiswonend,
leven volledig mee met vader en moeder die
alleen maar op het schip zijn.
Ook de namen van de voorlopers dreunden
ze zo op. Met de Brigitte is Jan begonnen,
daarna de Comprende, de Diny en later de
Vera, waar ze samen mee voeren. Uiteindelijk volgde in 2010 het eerste nieuwbouwschip en nu het tweede.

Wij wensen
Jansen Tankvaart BV
veel succes en een
behouden vaart met
mts RO-VER.

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

(foto’s Evert Bruinekool)

“Het geeft veel genoegen en plezier om alles
zelf te regelen en ontwikkelen”, vertelt Jan
Jansen. “Alle nadelen die ik de laatste 35 jaar
in de tankvaart gezien heb, zijn op dit schip
niet terug te vinden.”
“Belangrijk is een ruime stuurhut, je leeft
daar de helft van je leven in”, vertelt hij.
“Gezellig met de bemanning eten moet
mogelijk zijn. Daarnaast is er een ruime
woning op het achterschip.” De bemanning
heeft ook een gezellige leefruimte nodig en
ook daarvoor heeft MT Sfeeridee zich over
de inrichting ontfermd; met het gewenste
resultaat.
De rompvorm was een wens van Jan: mooi,
snel en gestroomlijnd. Het schip is economisch en qua verbruik goed. Dat scheelt in
brandstof. Daarnaast kan er circa 80 ton lading meer meegenomen worden dan met de
vorige Ro-Ver. Bij 2,80 meter diepgang kan
er 2.190 ton mee.
Omdat het schip veel op de kanalen vaart,
mocht de maximale diepgang niet groter
zijn. “Laag water komt steeds vaker voor;
dus het is plezierig om dan met een geringere diepgang meer mee te kunnen nemen.”
Daarnaast is de kruiphoogte maar 4,50
meter. Al met al een droomschip.
Jan en Renate steunen al jaren een stichting
die thuiszorg mogelijk maakt in het Gambiaanse dorp Latryia. Op hun verzoek ontvingen ze bij de doop donaties voor het project
Home Based Care in plaats van cadeaus.
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Wij wensen Jansen Tankvaart BV
een behouden vaart met mts RO-VER

SAAOVERVLIET

Shipyard

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

SALES & SERVICE

0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com
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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
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Editie 22

SPECIAL

Europort 2019 is podium voor speciale schepen
en slimme oplossingen
Tijdens Europort 2019 is
ook de binnenvaart weer
nadrukkelijk vertegenwoordigd.
Zowel door de focus van veel
standhouders, die leveren aan
de sector, als door de grote
aantallen bezoekers die in en
voor de binnenvaart werken. De
twejaarlijkse, toonaangevende
vakbeurs voor de complete
maritieme industrie vindt van 5
tot en met 8 november plaats in
Rotterdam Ahoy.
Het overkoepelende thema van
de 2019-editie is: Special ships,
smart solutions. Het programma
komt op de beursvloer én in het
uitgebreide nevenprogramma tot
uitdrukking. De drie pijlers zijn
Smart technology, Smart people en
Smart business. Daarmee zijn alle
ontwikkelingen en innovaties te
vangen. Exposanten zullen bijvoorbeeld ook de laatste toepassingen zien op het gebeid van de
digitale revolutie in de scheepvaart.

Meer dan 1.000 exposanten
Europort is een eigen productie
van Rotterdam Ahoy – en ook verreweg de grootste eigen vakbeurs.
De zes hallen en Ahoy Arena zijn
ook dit jaar niet groot genoeg om
alle deelnemers een plek te geven.
Dat zijn er meer dan duizend.
Er worden tussen de 25.000 en
30.000 bezoekers verwacht.
Beursmanager Raymond Siliakus:
“We zitten tegen ons plafond; we
kunnen niet groter. We bouwen
twee hallen aan. Net als voorgaande jaren. De hal aan de voorkant
moeten we deze keer echter anders
neerzetten als gevolg van de bouwactiviteiten.”
Ahoy werkt in volle vaart aan een
fikse uitbreiding: eind 2020 moet
het Rotterdam Ahoy Convention
Centre klaar zijn. Dat bestaat dan
uit een grote multifunctionele zaal
(RTM Stage) die zowel als congresen concertzaal kan fungeren, en 35

(foto Rotterdam Ahoy)

kleinere vergaderzalen en andere
ruimtes. Siliakus verheugt zich er
nu al op: “Dan is er meer ruimte
en kunnen we verder groeien.”

Start-up Plaza
Ongeveer een kwart van de bedrijven die dit jaar op Europort
staat, is nieuw. “Dat is een natuurlijk verloop. Het is ook goed; zo
houden we nieuwe aanwas. Dit
jaar geven we ruimte aan jonge,
vernieuwende bedrijven. Die tien
kunnen zichzelf en hun innovatie
presenteren op het Start-up Plaza.
Bedrijven die voor de toekomst
van de maritieme sector belangrijk zijn en veel potentie hebben.
Mooi om te zien is dat ook heel
wat grotere bedrijven op de beurs
staan, die zich jaren geleden ook
als kleine onderneming hier in
Ahoy nieuwe markten en klanten
wisten te bereiken.”
De bouwwerkzaamheden op en
rond het Ahoy-terrein maakt het
werken met time slots voor de
standhouders nóg belangrijker.

“We zijn daar een paar jaar geleden
al mee begonnen: plannen wie
wanneer zijn stand kan opbouwen
en materialen kan brengen – en na
afloop ook weer afbouwen en ophalen. Dat was even wennen voor
bedrijven, maar inmiddals ervaart
iedereen de voordelen: als je aan
de beurt bent, kun je ook terecht.
Tot bijna op je stand. Uiteindelijk
gaat het voor iedereen sneller en
efficiënter.”
Maar, beseft Siliakus: “Beurzen
zijn en blijven nu eenmaal hectisch: in een korte tijd moet veel
gebeuren; er zijn hier straks duizend bedrijven die aan het timmeren en doen zijn, op een beperkte
ruimte. Gelukkig hebben we te
maken met profesionele standbouwers die weten wat ze doen.”

Binnenvaart onmisbaar
Het volledige maritieme cluster is
present in Ahoy. “De binnenvaart,
waar het voor de beurs ooit mee
begonnen is – eerst Haven & Binnenvaart, later Binnenvaart & Vis-

serij – is daarbinnen onmisbaar”,
vindt Siliakus. Zo zijn er straks bedrijven aanwezig die zich exclusief
op die bedrijfstak richten, maar
nog veel meer die op meerdere
maritieme deelmarkten actief zijn
– waaronder binnenvaart.
“Binnenvaart is ook voor Nederland belangrijk. We vervullen als
land een voortrekkersrol. Zowel in
het vervoer zelf als bij de werven
en de toeleveranciers. Er is zoveel
expertise voorhanden…. Wij gebruiken dat ook als argument voor
buitenlandse professionals; die
bezoeken de beurs om hier kennis
op te doen”, zegt Siliakus. Het bevestigt het belang van de binnenvaart voor de beursorganisatie.
De sector heeft ook veel te bieden
binnen het kader van het thema
van deze editie: Special ships, smart
solutions. Op dat gebied gebeurt er
veel en gaan de ontwikkelingen
razendsnel. Denk alleen al maar
aan autonome en zero emission
binnenvaartschepen.
De opening op dinsdag 5 november

wordt verricht door de Rotterdamse kunstenaar en uitvinder Daan
Roosegaarde. Ook zal er een panel zijn met vier topondernemers
van internationale scheepvaartbedrijven. Eén van hen is Pieter
van Oord.
Kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel van een succesvolle
beurs. Ahoy investeert daar elke
editie meer in. Er zijn deze keer
meer conferenties, congressen,
seminars en kennissessies dan
ooit. Van de CEDA Dredging
Days tot de conferentie Marine
Industry 4.0 over digitalisering in
de sector en van een conferentie
over scheepsfinanciering tot het
jaarcongres van Koninklijke BLNSchuttevaer op vrijdagochtend 8
november.
De Smart4Sea Awards van dit jaar
worden op Europort uitgereikt.
Elke dag komen andere categoriën
aan de beurt.
Voor de derde keer wordt op
woensdag de Europort Cruise
Party gehouden. De stijlvolle netwerkbijeenkomst aan boord van
het ss Rotterdam is – tegen betaling – zowel voor exposanten als
bezoekers toegankelijk.

Kijk voor het volledige programma
op www.europort.nl.

Openingstijden
Dinsdag 5 november
10.00 – 18.00 uur
Woensdag 6 november
10.00 – 18.00 uur
Donderdag 7 november
10.00 – 21.00 uur
Vrijdag 8 november
10.00 – 17.00 uur
Bezoekers hebben gratis
toegang als ze online
registreren op
www.europort.nl.
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“Onvoorstelbaar veelzijdig en het betaalt goed!”

Servicemonteur verveelt zich geen moment
naam van zijn werkgever. “Als
je dat niet inziet, heb je niets te
zoeken in dit vak. Vrienden vragen weleens of dat niet vervelend
is… op zondagochtend even naar
Sliedrecht op en neer omdat één
of andere installatie dienst weigert. Helemaal niet, zeg ik dan.
Dit zorgt er juist voor dat geen
dag hetzelfde is en bovendien
betaalt het ook nog eens prima.
Aan de andere kant wil ik ook niet
overdrijven; het gaat bij ons over
eens per drie weken een weekenddienst.”

STAND 1312
“Zonder boegschroef is het
knap lastig varen”, valt Gilles
van Suijlekom (21) met de
deur in huis. Samen met zijn
collega Marc Vos (22), praat hij
honderduit over zijn werk als
servicemonteur (elektro) in de
binnenvaart. “’Engineer’ heet
dat in hogere kringen”, lacht
de oudste van de twee. “Maar
het betekent gewoon precies
hetzelfde.” Ze staan met beide
benen op de grond, al is die
niet altijd even vast onder de
voeten. “Omdat de scheepvaart
24 uur per dag en zeven dagen
van de week doorgaat. En omdat
elektrische installaties weleens
dienst weigeren.”
Met deze losse flodders raken Gilles en Marc meteen de kern van het
bestaan als servicemonteur. “Het
is onze taak om storingen aan de
scheepselektro te verhelpen. De
ene keer betekent dat een thuiswedstrijd hier in Werkendam. De
andere keer snel met de auto naar
Antwerpen, Amsterdam of een
Duitse stad stroomopwaarts langs
de Rijn. Van stopcontact tot boegschroef repareren. Soms is het een
ingewikkeld verhaal, een andere
keer is het met één schroefje aandraaien weer gebeurd. Je wilt niet
weten hoeveel elektrische installaties zo’n boot heeft.”
Marc haakt in: “Dat maakt het
werk zo onvoorstelbaar veelzijdig.

Ervaring opdoen

Echt geen enkele dag verloopt hetzelfde. Je weet ’s morgens vroeg
niet waar je naar toe moet. Laat
staan welke klus je te wachten
staat. Een schip mag gewoon niet
stil liggen. Dat bedoel ik maar te
zeggen. Dan stap je aan boord in
Antwerpen. Terwijl jij aan het sleutelen bent, vaart de schipper uit.
Een paar uur later legt hij ergens
aan om jou van boord te sturen.
Maar mijn bus staat dan nog aan
de kade in Antwerpen! Als je écht

zelfstandig wilt werken, dan zou
je eens moeten kijken wat wij allemaal leren op een schip.”
Het avontuur bevalt blijkbaar
goed: “De rit naar huis maakt alles
goed. Ik heb een vette subwoofer
ingebouwd, mij horen ze op de
zaak al aankomen terwijl ik nog
lang niet in Werkendam ben.”

Geen ontkomen aan
Aan de avontuurlijke taakomschrijving is geen woord gelogen.

“Nee”, reageert Gilles van Suijlekom meteen, “dit is in de verste
verte geen negen-tot-vijf-baan.
Niet dat ik elke week zoveel overuren draai, maar een stuk of tien
zeker wel. Daar komt nog bij dat
je in dit vak met regelmaat ook in
het weekend de klos bent. Daar is
geen ontkomen aan.”
Een schipper die stil komt te liggen, is niet te genieten. “Dat
begrijpen wij heel goed bij
Werkina”, verraadt Marc Vos de

De vraag hoe iemand servicemonteur wordt, krijgt een duidelijk
antwoord. “Eerst naar school, dan
ervaring opdoen”, zegt Marc. “Dat
gaat bij ons op het bedrijf vanzelf.
Wij zijn toevallig allebei na een
stage hier blijven plakken. Dat
doe je niet als het niet bevalt.”
“Werkina geeft je de tijd om het
vak in de praktijk te leren tijdens
de interne opleiding. De eerste
twee jaar werk je dan vooral in
de nieuwbouw. In die tijd leer je
echt alles van de installaties op
een schip. Je weet eigenlijk precies
hoe elk kabeltje loopt. Daar heb je
later weer veel voordeel van in de
buitendienst.”
Gilles vat het perfect samen: “Zelfstandig aan het werk met elke dag
een andere klus op een andere
plek. Daar teken ik voor.”

www.werkina-werkendam.nl

Sandfirden Technics is er weer bij
gevolgen voor het milieu. De reeks,
die bestaat uit 9- en 13-liter lijnmotoren en 16-liter V8-motoren,
wordt geleverd met vermogens
van 222 tot 528 kW (250 tot 605
kVA) voor generatortoepassingen.
De EU-stage V-motoren bieden
een indrukwekkend koppel en een
geweldige motorrespons, wat extra flexibele prestaties geeft én een
lager brandstofverbruik.

STAND 1105
“Europort is de zakelijke
ontmoetingsplaats voor de
maritieme industrie, met haar
focus op gespecialiseerde
schepen en slimme oplossingen
voor de toekomst. Met 27.000
professionele bezoekers en
meer dan 1.000 exposanten
behoort Europort tot ’s werelds
belangrijkste maritieme
ontmoetingsplaatsen. En zoals
gewoonlijk zijn wij, Sandfirden
Techniscs, erbij.
We zullen deskundig advies
geven over ‘groene’ gasmotoren en
-generatorsets powered by Scania
en Agco Power, die aan alle eisen
voldoen voor de maritieme industrie. Ook onze Thordon-experts
zijn aanwezig om u te informeren
over milieuvriendelijke kunststof
glijlagers, die zich handhaven in
situaties waar een hoge ontwerpbelasting, puntbelasting of abrasieve deeltjes voorkomen.
Sandfirden Technics toont Scania’s
brede range aan duurzame en
krachtige oplossingen voor maritieme toepassingen. Scania’s maritieme motoren, die voldoen aan
de IMO Tier III-emissiewetgeving,
zullen worden tentoongesteld. De

Samen met Liebherr Components
zet Sandfirden Technics complete
oplossingen voor voortstuwingssystemen in de schijnwerpers,
waaronder de Liduro-schakelkast.
Becker Marine Systems is wereldwijd bekend op het gebied van
high performance state-of-the-art
roeren en nozzle-systemen. Met
jarenlange ervaring en het aantal producten geïnstalleerd op
meer dan 8.000 schepen is Becker
Marine Systems een betrouwbare
leverancier die samenwerkt met
diverse internationale fabrikanten
en andere partners om samen nog
betere producten te ontwerpen.

emissienorm wordt behaald doordat gebruik wordt gemaakt van
Scania’s Selective Catalytic Reduction (SCR) technologie die intern is
ontwikkeld. Tevens wordt Scania’s

high-power range getoond, die gebruik maakt van de common-rail
XPI-brandstofinjectietechnologie.
De Scania EU Stage V-motorreeks

voldoet niet alleen aan de eisen
van de wetgeving op het gebied van
emissieniveaus, maar doet dit met
een lager brandstofverbruik, lagere operationele kosten en minder

Ervaar het zelf en bezoek ons op
stand 1.105.

www.sandfirden.nl

58
Europort

22 oktober 2019

3

Urk Maritime zet in op verbreding en
versterking Urker economie
STAND 2406
Urk ademt zee tot op het bot. Het
vissersleven zit de Urkers vanuit
een lange traditie diep in de genen. Het duizend jaar oude vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee is met gepaste trots het
maritieme centrum van WestEuropa. Het aanbod van bedrijven en dienstverleners op het vlak
van scheepsbouw en maritieme
dienstverlening is dan ook royaal.
Cascobouwers, schilders, timmer- en installatiebedrijven, elektrotechnici, survey en crewing,
opleidingsinstellingen, communi
catie- en ICT-partijen in alle
soorten en maten, maken Urk
Maritime tot een succesvol samenwerkingsverband van nautisch
specialisten dat (mari-tiem) Urk
stevig op de kaart zet.
Formeel valt Urk Maritime onder
Bedrijvenkring Urk. Wat ooit start-

te als een maritieme commissie,
groeide uit tot een gecoördineerd
cluster dat nationaal én internationaal de maritieme kundigheid van
het Urker bedrijfsleven promoot.
Parttime-coördinator André de

Vries: “We stopten toentertijd wat
geld in een potje om de positionering van Urk als maritieme locatie
aan het IJsselmeer te versterken.
Door samen te werken, wilden
wij laten horen en zien wat Urker

bedrijven voor de maritieme sector kunnen betekenen.”

Samen sterk
Een regionale subsidie in 2017
bleek een gouden kans om het
cluster verder te professionaliseren. ‘Wij zijn nu een club van
zestien bedrijven en twee onderwijsinstellingen die de krachten
bundelen. Als netwerk wisselen
wij kennis en informatie uit over
marktontwikkelingen en innovatie.”
“Onderling is het vooral netwerken, weten van elkaar en weten
wat je doet. Als iemand een mooie
klus binnenhaalt en hij kan daar
partners bij gebruiken, dan zijn de
lijntjes extra kort. Wij zijn daarom
ook voortdurend op zoek naar
bedrijven die willen aansluiten.’

neerd deelnemer aan Europort
2019. Het is voor het cluster nu de
tweede keer. “Het was in 2017 voor
ons de kick-off van de regionale
subsidie en wij wilden Urk toen
vooral positioneren als maritiem
centrum aan het IJsselmeer. Dat
is goed gelukt. In 2019 borduren
wij daar op voort. Samen met de
provincie deden wij daarom een
aanvraag voor de Regio-Deal om
de komende jaren op het terrein
van innovatie aan de slag te gaan.”
De Vries legt uit dat de Regio-Deal
op een aantal terreinen impulsen
geeft. Allereerst aan de realisatie van
de buitendijkse haven en het binnendijkse bedrijventerrein. Daarnaast aan een innovatiefonds voor
de maritieme sector, bijvoorbeeld
voor projecten met een onrendabele top. Ook talentontwikkeling
– lees: educatie en onderwijs – zal
veel extra aandacht krijgen.

Beurs geslaagd
Het eenvoudige feit dát Urk Maritime aanwezig is op de toonaangevende vakbeurs doet de missie al
slagen, glimlacht De Vries. De zakelijke Rotterdamse ontmoetingsplek biedt immers alle kansen om
nautisch Urk nóg beter op de kaart
te krijgen.

Regio-Deal

“Dit helpt mee voor een aanzuigende werking op maritieme bedrijven van buiten Urk, voor de
groei van het lokale maritieme
bedrijfsleven en biedt verhoogde
baankansen voor middelbaar en
hoger opgeleid technisch personeel. Samen kan dit leiden tot de
verbreding en versterking van de
Urker economie.”

Urk Maritime is in het verlengde
van de missie ook een gepassio-

www.urkmaritime.nl

SAA Overvliet verwelkomt nieuwe medewerker
“Vertrouwen dwing je niet af
door middel van woorden,
maar verdien je door gedrag.”
Het zijn de duidelijke woorden
van de nieuwe ‘aanwinst’
van SAA Overvliet. Floor van
Dijk heeft op 1 oktober het
buitendienstteam versterkt. “Ik
wil verder kijken dan alleen
verzekeren en daarvoor probeer
ik mij altijd in de ondernemer te
verplaatsen”, aldus Floor.
SAA Overvliet is voor veel mensen die affiniteit hebben met de
binnenvaart een bekende naam
in de markt. Met ruim 105 jaar
ervaring durven zij zich specialist
te noemen. Hun specialisatie is
het verzekeren van binnenvaartondernemingen en alle maritieme bedrijven daaromheen; van
brand- tot aansprakelijkheidsen inkomensverzekeringen en
pensioenen.
Zij geven tevens advies met betrekking tot veranderingen in de
wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan
het CLNI (het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aan-

sprakelijkheid in de binnenvaart).
Een andere belangrijke wetswijziging voor 2020 is de WAB, de Wet
Arbeidsmarkt in Balans. Hierin
staan veranderingen rond het
ontslagrecht, de ketenregeling, de
WW-premie en andere personeelszaken.
Het team, bestaand uit Els Oosse,
Arjan de Mik, Floor van Dijk en
Veronique Sijbrands, hecht veel
waarde aan persoonlijk contact.
Binnenvaartondernemers willen
graag begrepen worden en kennis van de binnenvaart is daarbij
enorm belangrijk. Men is zeer
nauw betrokken bij de onderneming en fungeert ook als sparringpartner. Bij negen van de
tien gevallen is ‘standaard’ niet
voldoende en wordt er voor een
maatwerkoplossing gekozen.

Weten wat de
ondernemer drijft
Floor zegt: “Ik ben hier terechtgekomen via mijn squashmaat
Arjan, met wie ik nu dus samenwerk. Ik kende hem van mijn tijd
bij Rabobank Sliedrecht. De bin-

nenvaart heeft mij altijd aangetrokken; het is een mooie beroepsgroep en een dynamische wereld
waar veel verwantschap is.”
Floor geeft aan graag verder te
kijken dan alleen verzekeringen.
“Ik wil weten wat de ondernemer
drijft. Daarbij bekijk ik altijd de
gehele bedrijfsvoering. Ik pak de
jaarcijfers erbij en maak vergelijkingen door naar het branchegemiddelde te kijken. Wat gaat er
mis of wat kan er anders? Als makelaar wil je zorgen voor de continuïteit van een onderneming; je
stelt je bedrijf immers veilig met
behulp van verzekeringen. Ik wil
de klanten zó adviseren dat ik over
tien jaar nog terug kan komen.”
Wenst u tijdens de beursdagen
af te spreken met één van de
accountmanagers? Gezien de
gunstige ligging van het pand van
SAA Overvliet is een afspraak op
kantoor of in Ahoy snel gemaakt.
Bel (010) 411 95 95.

www.overvliet.nl
Floor van Dijk: “Ik probeer mij altijd in de ondernemer te verplaatsen.”
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kwaliteit in pomp
oplossingen en service
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Maiden B.V. heeft voor u de volgende vacatures beschikbaar

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

DESMI is een wereldwijde onderneming die gespecialiseerd is in
de ontwikkeling en productie van pompen. Een totaal oplosser
voor pompen en pompinstallaties aan boord van schepen
of het nu om een machinekamer-, ballast-, ruim-, lens- of een
dekwaspomp gaat DESMI kan altijd in de behoefte voorzien.
Ook voor uw Ballast Water Treatment Systeem hebben wij een
passende oplossing, met onze gecertificeerde installatie.
Onze service afdeling staat voor u klaar, wij repareren bij u
aan boord of in onze werkplaats. Naast onze DESMI pompen
verrichten wij ook service en reparatie aan alle andere merken
pompen.

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

Sichere
und effiziente
Navigation
durch
Automatische
Bahnführung

Die Kombination von
RADARpilot720° mit
argoTrackPilot bietet ein völlig
neues integriertes System.
Die Leitlinien aus dem
RADARpilot720° werden direkt für
die Schiffssteuerung verwendet.
Führt das Schiff automatisch
entlang des Flusses, präzise und
wiederholbar, bei Tag und Nacht
Die Bahnvorgabe wird durch seitliches Verschieben unmittelbar auf eine
aktuelle Verkehrssituation eingestellt
Erstellung der Leitlinien durch einmalige Fahrt auf der gewünschten Bahn,
Anpassung durch Drag&Drop der Punkte

STAND 3303

MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

PROVEN TECHNOLOGY
MARINE & OFFSHORE

OIL SPILL RESPONSE

INDUSTRY

PROVEN TECHNOLOGY

DEFENCE & FUEL

UTILITY

www.desmi.com /  +31 302610024 / desmibv@desmi.com
OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY

Navigation der nächsten
Generation: BAHNFÜHRUNG
+ KARTE + RADAR + AIS
integriert in einer Anzeige

www.innovative-navigation. de

www.desmi.com / +31 302610024 / desmibv@desmi.com
www.desmi.com /  +31 302610024 / desmibv@desmi.com
NIEUW ADRES: Kelvinring 7, 2952 BG Alblasserdam Netherlands

EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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“Addinol Ecocraft 4015 gaat twee tot vier keer langer mee”
STAND 1712
Steeds meer binnenvaartschepen
stappen over op de motorolie
van Addinol. Niet alleen gaat die
langer mee, het levert ook een
brandschone motor en schone
uitlaatgassen op. Schippers die
met Adddinol varen, geven toe
dat het een grote verbetering heeft
gegeven, zgti Bert Schenk van
Lubricoat dat de Addinol Ecocraft
4015 levert in de Benelux.
In de visserij is het allang duidelijk: Addinol werkt. “Wij leveren
al meer dan twintig jaar aan de
coöperatie in Urk”, aldus Schenk.
“Ze gebruiken het onder andere
voor de Reintjes-keerkoppelingen.
De goede resultaten vielen op en
de Addinol bleek ook zeer geschikt
voor de pulsvisserij. Daarin is de
belasting van de motor veel lager,
waardoor de verbranding niet volledig is en daardoor ontstaat met
gewone motorolie veel roet in de
smeerolie. Met Addinol bleek er
veel minder roet in de smeerolie te
zitten en de motorolie van Addinol bleek ook nog eens te gebruiken in de hulpmotoren en keerkoppeling.”
Opvallend is dat Mitsubishi
S12-S16 binnenvaartmotoren met
brandstofverdunning in de smeerolie erg goed op Addinol Ecocraft
4015 reageren. De brandstof-

verdunning vermindert sterk of
verdwijnt zelfs helemaal door
de speciale samenstelling van de
Addinol Ecocraft 4015. Dit betekent dus weer minder smeerolie
verversen, minder roetuitstoot en
veel minder slijtagedeeltjes in de
smeerolie.

Op locatie leveren
Addinol wordt voortdurend getest
en niet alleen in de praktijk. “Wij
willen leveren wat we zeggen”,
zegt Schenk. “Onze motorolie

gaat twee tot vier keer langer mee;
dat blijkt ook uit alle motorolie
analyses. Dat de motor tot in alle
hoekjes en gaatjes schoon blijft,
kan iedere schipper zelf constateren. Sinds kort hebben we een
tweede voertuig met pompinstallatie (1000 liter in 20 minuten),
zodat we nu door heel Nederland, België en Duitsland, kunnen
leveren… van Zeebrugge tot in de
Eemshaven.”
“We kunnen nu allebei met een
voertuig op pad, waardoor we veel

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

STL

sneller zijn. Een schipper die op
zaterdagochtend belt om olie laten
we echt niet tot maandag in de
kou staan. Wij komen ook in het
weekend leveren.”
“Voor schippers met Addinol is het
verbruik van de motorolie met 30
tot 50 procent gedaald. Ook zijn
standtijden van 3.000 tot 16.000
uur heel normaal. In plaats van
veel te investeren in filters en andere separatoren, is overstappen
op Addinol uiteindelijk veel goedkoper. De motorolie die wij leve-

ren, voert het roet beter af. Ook de
schepen die op lagere toerentallen
varen, kunnen Addinol erg goed
gebruiken.”
Wij willen vooral eerlijk zijn naar
onze klanten. Voor ons zijn tevreden klanten van levensbelang. Tot
nu toe hebben we niemand teleurgesteld. Alle nieuwe klanten die
we kregen, zijn door het product
Addinol zelf in de praktijk overtuigd.”

www.addinol.nl

Al meer dan 40 jaar oplossingen met diepgang.
Tel.: 078-6311477 . info@leeuwestein-scheepsinstallaties.nl
www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl

STANDNR

...

I www.bingvoskaiser.de

Bezoek ons op stand 3305
NIEUWBOUW CASCO’S

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

WWW.BINGVOSKAISER.DE
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OFFLINE FILTRATIE

VERLENG LEVENSDUUR
VAN OLIE & SYSTEEM
ZEER HOGE ZUIVERINGSGRAAD

ARMADOR ENERGY
Vaartkant Rechts 7G
B 2960 Brecht
+32 35 41 25 22
info@armador-energy.be

HAL 1A
STAND
1735

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

RH Europort Special BvK.pdf
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WORK MARITIME. THINK URK.

‘ MARITIME EXPERTS
ON

THE IJSSELMEER ’

Come and visit these companies on our
stand 2406 at Europort 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT

ICAL EQUIPMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NA

De Boer Marine

Scheepsbetimmering & Bouwbedrijf

www.urkmaritime.nl
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SUSTAINABLE INNOVATIONS
for shipbuilding & industry

FILTERS & STRAINERS

DUURZAAM ● ONDERHOUDSVRIJ
CORROSIEBESTENDIG

•
•
•
•
•
•
•

Binnenvaart
Passagiersvaart
Zeevaart
Transport en logistiek
Aansprakelijkheid
Brand- en bedrijfsschade
Pensioen, Zorg en Inkomen

+31 (0)10-411 9595
stctrade.nl

info@stctrade.nl

WWW.OVERVLIET.NL

+316 51 79 06 38

Dé visserij- en maritieme beurs
van Nederland

Innovators for

CHANGE
2&
3
OK
TOB

2020

W W W.H O L L A N D - F I S H E R I E S.N L
Beurslocatie: De Koningshof Party & Events, Staartweg 20, 8321 NB Urk

ER

URK
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Complete setup with JRC and Alphatron Marine A-brand products
BOOTH 3408
JRC and Alphatron Marine
are pleased to welcome you at
Europort, the International
Maritime Event where we present
the new developed A-brand
product setup for IMO and
Non-IMO vessels, unique in the
world.
New developments are AlphaHeatDetectionSystem for roro
vessels, AlphaRiverTrackPilot for
inland shipping and the cooperation with Next Ocean for real time
wave and ship motion. Also our
complete ProLine bridge is shown,
a combination of IMO and NonIMO equipment.
The AlphaHeatDetectionSystem is

our new innovation for detection
of overheating or fire on board
roro vessels at an early stage.
Our inland shipping solutions
are well represented at the Europort exhibition. An eyecatcher is
the AlphaRiverTrackPilot, a very
successful supporting tool for the
inland professionals. The Alpha
RiverTrackPilot is a fully automated course and track control system that allows a ship to sail along
a predefined line. Another product
not to miss is Next Ocean’s complete hardware and software setup
that enables real time wave and
ship motion prediction on board
of your ship: the ‘Wave Predictor’.
On our Global Customer Support
Video Wall we show our latest

JRC
JRC is a world-leading marine electronics producer specializing in
the design and manufacture of industry compliant products. With
a history that spans over a 100 year, JRC has a strong reputation for
developing the best quality maritime products. They have delivered
unsurpassed quality marine electronics throughout the world via an
extensive network of JRC offices and agents. Alphatron Marine is a
world-renowned supplier of integrated bridge solutions, represent
major industry brands and manufacturer of unique complementary
products to the JRC portfolio. With the full support of centers of excellence in Tokyo, Rotterdam, Singapore and Houston, the combined
synergies bring quality and innovation to owners, operators and ship
yards, redefining the future of ocean, offshore and river navigation.

solutions for supported sailing
like J-Marine Cloud webenvironment to track and monitor your
vessels and we introduce Smart
Ship Viewer which contribute
to efficient and safety operation
management. The Navigational
electronic Conning Station Table
(NeCST) combined with our JMarine Cloud will significantly
enhance the operational tasks of
Officers onboard. Customer support is our top priority and with
our unique maintenance contract approach, we support leading shipowners 24/7. Therefore,
monitoring the contract vessels is

also integrated and live demonstrated on our video wall.
Also presented is a full range of
marine CCTV systems based upon
a large track record of installations
carried out in the last 30 years,
however, now with the latest technological features. AlphaConning,
a new platform designed in house
in order to display relevant information on a centralised screen
on the bridge according to the
customer’s demand, will also be
shown, including unique docking
features.
Furthermore, we introduce our

new unique JHS-800S VHF. The
VHF is prepared to accept intelligent VHF block channel selection
and Bluetooth interface is integrated for connecting to an external
wireless speaker mic.
For all other products, solutions
and demonstration we invite you
to our booth. Our team with professionals from sales, training,
service, spare parts, contract management and engineering are
available. Meet us at stand number
3408, hall 3.

www.alphatronmarine.com

Een uitgebreid aanbod

Over een periode van vijf jaar vormen brandstofkosten maar liefst 90-95 % van de totale
bedrijfskosten van uw dieselmotoren aan boord. Volvo Penta motoren staan bekend om
hun lage verbruik en onderhoudskosten, zonder in te boeten op betrouwbaarheid.
Ons lokale dealernetwerk heeft de meeste motoren en onderdelen op voorraad
om u zo snel en lang mogelijk in de vaart te houden.
www.volvopenta.com

Bezoek ons op
Europort 2019
Stand 1.413
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24/7
SERVICE

We zien u graag op
Europort 2019
HAL 1, STAND 1126

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

www.mtee.eu | www.olthof.eu | www.padmos.nl | www.koedood.nl

EFFER 120000-2S
MARINE KRAAN

Binnenvaartkrant en FairSterk
bundelen de krachten voor uw vacatures!
www.binnenvaartkrant.nl • www.fairsterk.nl

ve van de
a
rg
e
e
w
ze
u
e
ti
u
Min

werkelijkheid

Vraagprijs

€ 67500,Contactpersoon

Jan van Nieuwland
00 31 64 83 22 290

Elk detail klopt

www.modelbouwgroepdevel.nl

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

VEL

EP DE
O
R
G
W
U
O
B
L
E
MOD

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

wij zoeken
huur- en
regieschepen

w
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Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky, Lady Diletta en
Travel Marvel Polaris (2020) zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies:

Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten VistaSky, Lady Diletta und
Travel Marvel Polaris suchen wir motivierte Kandidaten für folgende Positionen

1e / 2e Kapitein (m/v)
Machinist
Matrozen (m/v)

1. / 2. Kapitän (m/w)
Maschinist
Matrosen (m/w)

Riverman Cruises GmbH is een Zwitserse riviercruisemaatschappij met eigen schepen en zulke,
waarvoor wij het management verzorgen. Onze schepen varen voor verschillende touroperators
op de rivieren Rijn, Moezel, Main en Donau.

Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen und
solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche
Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau.

Ons managementteam beschikt over mensen met langjarige praktijkervaring in de riviercruisevaart. We bieden een managementfilosofie, die er altijd naar streeft de bemanning van het schip
te ondersteunen in het bereiken van ons gezamelijke doel. Tegelijkertijd promoten we het eigen
initiatief en zelfstandig werken van de bemanning aan boord. Het herkennen van ambities en het
aanbieden van daarbij passende toekomstperspectieven is een essentieel onderdeel van onze
werknemersfilosofie.

Unser Managementteam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der
Flusskreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets
bestrebt ist, die Schiffsbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele.
Gleichzeitig fördern wir die Eigeninitiative und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord.
Ambitionen zu erkennen und entsprechende Perspektiven zu bieten ist ein wesentlicher Teil
unserer Mitarbeiterphilosophie.

Wij bieden:
• Vast Zwitsers contract incl. sociale verzekering en afdracht Zwitserse loonbelasting
• Faire brancheconforme salarissen
• Geregelde vrije tijd in overleg
• Persoonlijke aandacht / geinteresseerde aanspreekpersonen

Wir bieten:
• Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer
• Faire branchenübliche Gehälter
• Geregelte Freizeitregelung nach Absprache
• Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u deel uitmaken van ons dynamisch bedrijf?

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden?

Stuur dan uw sollicitatie inclusief curriculum vitae met ID en patenten resp. dienstboekje
per mail naarclaudia.ehrich@river-man.ch

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw.
Schifferdienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch

Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96

www.river-man.ch

Bezoek ons op stand 1.308

Met de QuickShift®
vaart u comfortabeler dan ooit

E

en Twin Disc keerkoppeling met QuickShift-technologie schakelt sneller en vloeiender. U kunt uw schip daardoor

manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het
beste tot z’n recht in combinatie met een EC300 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op
voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn
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Wereldwijd
marktleider

op het gebied van
aandrijving, besturing
en procesbeheersing

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

Bezoek ons op
Europort 2019
stand 7406
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Eén hand vrij dankzij joystick control iQJ
STAND 1816
Het nieuwste product van Straathof Controls is het joystickbedieningssysteem iQJ. Deze joystick
maakt het mogelijk om met één
hand de aandrijving te sturen en
het schip te manoeuvreren. De
andere hand is dan vrij om eventueel andere werkzaamheden te
verrichten, zoals het bedienen van
de lieren. Dit is vooral een voordeel op slepers, multicats, werkboten en offshore-schepen.
Met de iQJ joystickbediening verwacht Straathof Controls bij te
dragen aan een ergonomischer
en comfortabeler werkomgeving,
waarbij de schipper het schip in-

stinctief kan manoeuvreren met
de joystick. Daardoor kan de
schipper zich beter focussen op de
werkzaamheden die met het schip
worden uitgevoerd.
Het sleutelstuk van de werking
van het joystickbesturingssysteem
van Straathof Controls is het principe van een statische situatie: alle
voortstuwers staan stil als de joystick niet wordt beroerd. Dit werkt
eenvoudiger dan joysticks die werken volgens dynamic positioning,
waarbij het schip te allen tijden
dynamisch op koers wordt gehouden. In tegenstelling tot de prijzige
high-end dynamic positioning-systemen die allerlei meetapparatuur
benodigen, is de iQJ joystick een
stuk simpeler en daardoor veel
goedkoper.

Naast een toepassing voor schepen
met een conventionele aandrijving door middel van combinatie
van een motor, keerkoppeling en
boegschroef ontwikkelt Straathof
Controls tevens een uitvoering
voor schepen met een waterjetaandrijving of een verstelbare propeller.
Tijdens Europort Rotterdam 2019
presenteert Straathof Controls (op
stand 1816) het joysticksysteem
met een modelsimulatie. Bezoekers kunnen door middel van
virtual reality met een joystick een
schip besturen, om de gemakken
en nuances van dit innovatieve
systeem zelf te ervaren.

www.straathofcontrols.com

Brinkmann & Niemeijer Motoren toont JCB stage Vgenersatorsets
STAND 7205

Meerdere sets koppelen is dan
geen probleem.”

Tijdens Europort 2019 zal
Brinkmann & Niemeijer Motoren
stage V-generatorsets voor de
binnenvaart tentoonstellen.
Brinkmann & Niemeijer
heeft twee JCB-motoren voor
generatorsets IWA stage V
gecertificeerd.

Certificaten
De tests zijn in 2018 al uitgevoerd
en de officiële certificaten en technical files zijn nu ook daadwerkelijk beschikbaar. Brinkmann
& Niemeijer kan de motoren uit
voorraad leveren.
Sales engineer Clemens van der
Logt: “Fantastisch dat we dit
vanaf nu kunnen bieden en daarmee dus de sets echt met stage
V-certificaat kunnen afleveren.
We zijn ontzettend blij dat we
dit samen met JCB hebben kunnen bereiken. Voor ons als bedrijf
fantastisch dat we deze robuuste
motoren en sets vanaf nu kunnen
bieden.”
Tijdens de beurs zijn onder andere een 60 en 80 kVA-generatorset
te zien.

Er is geen nabehandeling nodig
en de motoren zijn eenvoudig,
aldus het bedrijf. “Met de JCBmotoren kunnen nu twee vermogens geleverd worden, te weten
60 en 80 kVA. Met stage V-certificaat! En dat zonder nabehandeling, roetfilters en AdBlue-toevoegingen.”

Enkel koelsysteem
De motoren hebben een cilinderinhoud van 4,8 liter, zijn mechanisch en hebben een enkel koelsysteem.
Dit laatste is vooral gemakkelijk
wanneer de sets aangesloten moeten worden op een beun- of kielkoelsysteem.
De sets zijn leverbaar voor diverse

www.bnmotoren.nl

toepassingen, zoals in de droge
lading, tankervaart, passagiersvaart en werkschepen. Ze kunnen

zowel in open uitvoering als in
geluidgedempte omkasting worden geleverd.
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Met spoed gezocht
technisch tekenaar/
Engineer met MTS
klimaatinstallatietechniek
Koelmonteurs met
F-gassen en VCA,
Kanalenmonteurs.

“Om meer vermogen te krijgen
kunnen de sets ook geschikt voor
parallelbedrijf geleverd worden.

PROTECT YOUR INVESTMENT

The Dutch producer of
Cathodic Protection:
• Aluminium/Zinc/Magnesium anodes
• ICCP-systems
• ICAF/MGPS-systems

Windex Engineering BV
Houtschelf 5 • 3371 KB Hardinxveld-Giessendam
T: +31 (0)184 611322 • E: info@windex.net

standnummer

1312

www.WindeX.net

AMPAK Cathodic Protection
Handelstraat 8 - 4143 HT Leerdam - PO Box 71 - 4140 AB Leerdam - Nederland
Tel. +31 (0) 345 633355 - www.ampak.nl - info@ampak.nl
2192723 ADV_130x92.indd 1

08-10-19 16:20
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Exposantenlijst
Europort 2019

Bedrijf

Stand

4TaKT Engineering & Diesel
Components B.V.
1708
A&P Group Limited
1606
ABATO Motoren B.V.
2004
ABB BV
1120
ABCON AS
2222
ABS Cilinders BV
1316
AC Antennas
3506
Accomar
1724
Acebi S.A.S.
8116
Aclunaga
6617
ACM Bearings Limited
8012
Adoris JSC
5024
ADS van STIGT
1310
AE Sensors B.V.
4008
Aegir-Marine B.V.
1004
AEP Marine Parts B.V.
5003
AFS Europe
4309
Agco Power
1105
Rotterdam Ahoy
1407, 4312, 6005
AIK Flammadur Brandschutz
1604
Alamarin-Jet OY
5112
Albright International
4305
Alewijnse
1307
Algeciras Port
7226
Alia Instruments BV
1620
All Pumps Holland B.V.
1612
Allard- Europe NV
7202
Allport Netherlands B.V.
8312
ALLTORQ LTD
8227
Alpha Marine Engineering NL BV 5111
Alpha Marine Engineering NL B.V 5111
JRC/Alphatron Marine
3408
Althen Sensors & Controls
5206
Aluland B.V.
3309
Alveus d.o.o.
8306
Amco Veba Marine
4012
AMI Exchangers LTD
1820
Amokabel
4307
AMPAK Cathodic Protection
8202
AMW-MARINE
1313
ANCONAV - The Romanian
Shipbuilders Association
6207
Anglo Belgian Corporation
1201
Antwerp Diesel Pumps
3307
ANYTECH Co., Ltd.
6300
AP-Marine
2401
Applied Satellite Technology Ltd 3112
APT Global
5205
Vereniging Aqualink
1103
Aquality BV
1008
Aquametro Oil & Marine AG
8005
Arco Ingenierie
8123
Arcus Nederland B.V.
4211
Armador Energy
1735
Arsin TNF
6103
ASCO Controls
1325
ASIME - The Galician Association
of Metal Industries
7223
Astilleros Armon, S.A
7219
ATB Motors / Wolong Electric
4317
Atlas Copco Compressors NL
4201
Atlas Incinerators ApS
1104
AUMA Benelux B.V.
5207
Aura Fuel Handling Systems
1313
AVD Holland BV
1619
AVENTICS B.V.
1325
AVL
7105
AVS Global Ship Supply
8305
Axces Emission Technology B.V.
1008
Azcue Pumps
7212
B2B Marine
1724
BAC Corrosion Control
2222
Bachmann electronic GmbH.
1512
Baird Maritime
1725
Bakker Repair + Services
1314

Bedrijf

Stand

Bedrijf

Bakker Sliedrecht
Baliño
Baltic Spares Service Sp. z o.o.
Western Baltija Shipbuilding
Baltimar Service Sp. z.o.o.
Bampro B.V.
BASS Software Ltd.
Batenburg Mechatronica
Brusselle Carral Marine NV
Becker Marine Systems GmbH
bega
Beldam Crossley LTD
BELFOR Technology BV
Belgosat bvba
Bellows Hellas O.E.
Bender Benelux BV
Bengi Marine Engine Repair &
Trading B.V.
Besenzoni S.p.a.
Best Global Logistics B.V.
Technisch Weekblad

1314
7221
1719
7100
5024
1202
5103
5022
7315
1105
2012
8222
8106
4114
3400
1006

Chongqing Glenﬂange limited
8436
Chugoku Paints BV
2201
Clorius Controls
2405
Clouds International B.V.
3308
CMR Group
7105
CMW Foundries
4308
CO2ASTS
6306
Cobham Satcom
3408
Coﬃn Turbo Pump Inc.
3113
Colombo Shipyard
1606
Compass Water Solutions Inc.
3113
Composit LLC
4103
Concordia Damen
1420
Consilium BV
3204
Control Tavan Novin Pooya (CTC) 6103
Controllab Products B.V.
3007
Corrosion
7312
CP Phenolics
3404
CPR Automotive
1721
Croonwolter&dros
1507
CSI Control Systems BV
1218
CT Systems
1714
CTC b.v.
5302
Cummins
1410
Cummins Filtration
1428
D-I Industrial
4200
D. Koronakis SA
2100
DA HEUNG Eng. co., ltd.
5009
Daehan Rope Co., Ltd
5015
Damcos
2405
Damcos A/S
1325
Damen Anchor & Chain Factory
1224
Damen Shipyards
1224
Damen Maaskant Shipyards
Stellendam
1224
Damen Marine Components
1224
Dana SAC Benelux
8204
Danfoss B.V.
1306
Danfoss Editron
4013
Danish Export Association
8315
Darya Danesh Ferdows
(MarineTech)
6014
Data Hidrolik
1000, 1102
DATA LINK d.o.o.
7208
Datema Nautical Safety
1230
Datum Electronics LTD
3001
DB Asset Services
2000
DB Work
5107
De Boer Marine BV
2406
Drecht Cities & Rotterdam
2407
Deckma GmbH
4305
Deckma Hamburg GmbH
1104
Deep Trekker Inc.
7203
DÉGRA Winches B.V.
1711
DEKC Maritime
7324
Delitek AS
3113
Dellner Brakes AB
1722
delta-sistems BV (Shipsonic)
4311
Den Haan Rotterdam B.V.
1401
Deno Compressors B.V.
1114
Denrex ApS
8321
Desmi B.V.
3402
Dex Oil BV
7105
Power Sourcing Guide
P119
Diesel Engine Service Sp. z.o.o.
5108
Diesel Injection Vliegenthart B.V. 7320
Diesel Engines Online
4200
Digital Sea Innovations
1734
Dinak
7217
Dintra Transmissies VOF
8009
Dixon Asia Pacific Pty Ltd.
3308
DMT Marine Equipment S.A. 6202, 7206
DNH A/S
1106
DNV GL SE
1203
Dometic Benelux B.V.
4204
Dongnam Company
5011

Binnenvaartkrant
BIO-UV Group
Blokland Non Ferro BV
Blommaert NV
BLRT Grupp AS
Blue Waves Research and
Development
Bluerov Solutions / IGP
De Boer Staal B.V.
BOGAZICI Shipyard
Boilerman Service International
Bolidt Synthetic Products & Systems
Boll & Kirch Filterbau GmbH
Bonds Foundry Company Ltd
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. /
ADS van STIGT
Boolean Sp. z o.o.
Boreas Maritime BV
Bosch, Robert N.V.
Bota Technik Benelux
BOXCO Inc.
Braveheart Marine BV
BREKO Shipbuilding & Repair
Bridon-Bekaert The Ropes Group
Brinkmann & Niemeijer Motoren
Bronsolution
Piet Brouwer Elektrotechniek BV
Brunvoll Volda AS
Brunvoll AS
BUKH A/S
Bulgarian SME Promotion Agency
Bulyard Shipbuilding Industry
Bureau Veritas Marine Nederland
Busan Economic Promotion Agency
Buveco Gasdetection BV
C Teleport
C-Job Naval Architects
C.u.W. Keller GmbH & Co. KG
Calpe Industrial Products
CÁDIZ NAVAL INDUSTRY
Captain Nemo
Carlier Chain
Gerﬂor by CARMAT B.V.
Cassens & Plath GmbH
Castart B.V.
Castor Marine B.V.
C.C. Jensen Benelux
CENTA Nederland BV
Cernaval S.A.U.
CG Emotron
Charpie Intelligence Technology
Chartworx B.V.

7200
4009
4108
6005

P118
8119
1416
1415
7100
6103
6015
8001
5211
8446
2302
2210
1104
1310
1704
1709
7105
5023
5012
2406
1202
4115
7205
6603
2406
7210
7210
3308
4315
1606
7306
5007
3204
6604
7209
1104
2007
7222
2100
3103
1608
3310
P112
3407
1735
1303
4019
2011
6414
3505

Stand

Bedrijf

Stand

Donnerberg
2503
doublepower!! s. r. o.
4313
Dragﬂow
4015
DredgingCase BV
1714
Dr. E. Horn GmbH
1310
DRIE-D
2005
DRV Accountants & Adviseurs
8502
DSC Dredge LLC
4015
DTC Elektro
5213
Duap AG
7105
Duport Lubricare B.V.
1809
Durst (Regal Beloit)
1310
Dutch Dredgers B.V.
1817
Dutch Dredging Components B.V. 1620
Dutch Propeller Repairs BV
6415
Dutch Well Pumps
5000
DVV Media Group
P115
E-LED Lighting B.V.
5006
E-PORTS Co., Ltd.
8456
E-Rubber.gr
1622
Eaton Industries
8110
Ediconsult Internazionale
Eefting Energy
1304
Eekels Technology B.V.
1506
Effer SpA
1000, 1102
Eibach GmbH
7105
Eisma Industriemedia bv/
Aandrijftechniek
6005
Elcee B.V.
2404
electra brandt
1428
ElectroPneumatic SA
4113
Elgin Brown & Hamer
Shipyard Durban & Cape Town 1606
Eliche Radice S.P.A.
1229
Elkon
1729
Elma BV
2309
Eltek AS
1106
Emcé Winches
2306
Emerson Automation Solutions
1325
EMHA B.V.
1302
Emigreen
8103
Emmis Marine
2100
Enaradio
7221
Endress+Hauser
1718
Engine Electrics
7105
Engine Partners Group
1227
Envirocleanse Llc
3113
Environmental Protection
Engineering S.A.
2100
Eram Sazan Rooz
6103
ERIKS
2400
ERMA FIRST ESK Engineering
Solutions S.A.
2100
Esco Aandrijvingen B.V.
1308
ESMÉ Marine BV
1815
Eteha B.V.
1202
euro HÜBNER benelux B.V.
1010
Euro Offshore BV
8007
Eurofins IHM
3005
EURO-INDEX b.v.
5102
Evac Oy
2304
Every Industry LLC
8455
Fanourgakis J. Dimitris “DIANA”
3400
FARAD SA Heat Exchangers
2100
Federal-Mogul Deva GmbH
7407
FELTEN Wire & Cable Solutions BV 7319
Fender Innovations b.v.
1615
Weka Boxcoolers B.V.
1613
TPR Fiberdur GmbH & Co. KG.
3309
Fifi4Marine
1733
FIL-TEC RIXEN GmbH
1708
FirePro Benelux
5004
Fjero A/S
8314
Flamro Brandschutz-Systeme
1604
Flender B.V.
2008
Flexitallic BVBA
2308

Bedrijf

Stand

Scheepsbetimmering en Bouwbedrijf
De Flux
2406
FMD - Fundamental Marine
Developments Ltd
1104
Formaco Forgings & Castings
7309
Foro Maritimo Vasco
7224
fortop automation & energycontrol 3004
Francis Searchlights Ltd
4305
Freeman Marine
1805
Freudenberg Sealing Technologies 2308
FTF Fijntechniek Fijnaart B.V.
1721
Fundivisa
7221
Future Pipe Industries BV
8208
Gali Internacional S.A.
1428
Garant Safety
5307
Garant Service
5307
Garant, UAB
5307
GBA Ships
6016
GEA Nederland
1402
Geberit
1107
Gebhard B.V.
1312
Gebr. De Jonge B.V.
1202
Geeve Hydraulics B.V.
7400
Gefico
7212
Geislinger GmbH
1310
Gemond Boatyard
4004
Georg Fischer N.V.
4014
GEREX Export Import SRL
6200
De Gerlien van Tiem
Scheepsreparatie - Nieuwbouw 1103
Gertsen & Olufsen A/S
1104
Gerwil Crewing BV Maritime Crewing Solutions
2406
Gesab
2222
Gesellschaft für Wirtschafts- und
Technologieförderung Rostock 5024
Gianneschi Pumps and Blowers
4006
Gican
8123
Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.
1728
Turkish Shipbuilders’ Association
(GISBIR)
1813
Glamox
7316
GLO MARINE x NAVA
2301
Global Industrial Supply Co.,Ltd
8452
GMS Instruments BV
4000
Goetze / Federal-Mogul GmbH
7105
Governors America Corperation
1428
De Graaf Aandrijvingen BV
1217
GreenOil-Standard Aps
1104
De Groot Diesel Marine Services 1125
GTV BV
4311
Göpfert AG
2002
Haedong Engineering
5008
Haitech BV.
1318
Hamilton Jets
1313
Hans de Baat Olieprodukten B.V. 4310
Schiffahrts-Verlag “Hansa”
P106
Hanseaticsoft GmbH
5212
The Hanshin Diesel Works Ltd.
7200
Hatenboer-Water BV
7402
HBC-radiomatic GmbH
8308
Headway Technology Co. LTD.
7212
Heat Nord GmbH
1104
Heatmaster BV
1304
HEBO Maritiemservice B.V.
4101
Heerab
6103
Heftronic Scheepselektronica
5000
HEICO Benelux B.V.
8013
Heila Cranes Nederland B.V.
8225
Heinen & Hopman
1424
Heinzmann GmbH
7105
Helder & May B.V.
8205
Helmacab Holland BV
4304
Helmers Accommodatie en Interieur 5203
HEMEXPO – Hellenic Marine Equipment
Manufacturers & Exporters
2100
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Stand

Hemmink B.V.
3104
Hempel (The Netherlands) B.V.
2200
Hendrik Veder Group
7204
HENSOLDT UK
5310
Herculan Marine
8205
Hetraco B.V.
5005
Hetronic BV
7322
HIFI FILTER
1739
HK International B.V.
2102
Hoenderop BV
3306
Holland Dredge Design B.V.
1812
Holland Dredge Parts B.V.
3000
Holland Dredge Systems B.V.
3000
Holland Nautic Apeldoorn BV
2104
Holland Ship Electric B.V.
1417
Holland Ship Lighting BV
1417
Holland Shipyards Group
1405
HollandMT
3000
Honeywell Enraf Tanksystem SA
1104
HONINGTEC, S.A.
1721
Hoppe Marine GmbH
1104
Horn Media Group
1808
HS.Marine
1408
HS.Marine Srl
1408
Hug Engineering BV
1110
Huisman Etech Experts BV Maritiem 1103
Ludwig Hunger Werkzeug- und
Maschinenfabrik GmbH
1400
Hybrid Ship Propulsion BV
1417
Hyd-Cyl Engineering PTE Ltd
2222
Hydratight B.V.
5209
Hydrauvision
4005
Hydrex BV
1009
Hydro Armor Sales
1122
Hydro Extrusion Europe
3405
HYDRO SYSTEMS GROUP Srl
4216
Hydromaster Propulsion BV
5312
Hydrosan B.V.
1225
Hydrosta BV
7401
Hydrotest Systems BV
4111
I-Tech AB
2201
Ibercisa Deck Machinery, S.A.
7220
I & C Services BV
3202
Idelco NV
6217
Idromar International
4007
IEC Telecom
2205
IFS
8102
Ing.-Buero G. Pinnow IGP
6015
Royal IHC
1315
Imansson Products
4202
IMESA SpA
3203
Imes GmbH
4214
Alia Instruments bv
1620
IMSE BVBA
1820
Indian Register of Shipping (IRClass) 8501
Industrial Clutch Parts Ltd.
8220
Industrial Ultrasonic Machines B.V. 7200
Industrias Ferri, S.A.
7215
Industrias Guerra, S.A.
5210
Inelteh
1106
Info Marine Sp. z o.o.
5024
Ingeteam Power Technology
2502
Inglasco Fire Systems and
Instruments
4010
Innospec Ltd.
1008
in-innovative navigation GmbH
3303
INOXYDA
7309
Insulcon B.V.
4207
INTERCAD Holland B.V.
5104
Intercontrol Meet- en Regeltechniek 3406
International Paint (Nederland)
4300
Intertech B.V.
1005
Intertek ShipCare
1810
IRM Offshore and Marine Engineers 3200
IRO
P113
Island Computer Systems Ltd
(MAXSURF)
8509
ITS (Industrial Tomography Systems) 3007
IVG Colbachini SpA
6101
IVG Libilé BV
6101
J.&E. Papadopoulos S.A.
3400
Japan Ship Centre (JETRO Lodon) 1623
Jastram GmbH & Co. KG
1302
Jastram Wagner Steering Systems 1313
JB Hydraulics BV
2110
JB Tubes BV
2110
Jets AS
1104
JFC Marine
1740
Jiangsu Huashen
Special Rubber Products
8432
Jiangsu Juxin Petroleum Steel Pipe 8424
Jiangsu Pacific Rubber Co.,Ltd.
8421
Jiangsu Provincial Foreign Trade
8425
Jiangsu United Asia International Exhibition
8420, 8430, 8440, 8450, 8560
Jo Bird & Co Ltd
2303
Johnson Controls Systems & Service 4212
De Jong & Lavino BV
5300
De Jong IJmuiden I B.V.
8310
Jotun bv
5100
Jun Engineering Co.,Ltd
5019
JVS B.V.
1302
Kaeser Compressoren B.V.
5305
Kalkman Scheepstechniek BV
1427
Katsa Oy
2108
Kawasaki Heavy Industries 1000, 1102
KD Workboats
2406
Keep It Mobile Development SRL 6204
Kelvion Machine Cooling B.V.
1426
Kemel Europe Limited
5023
Keppel Shipyard Limited
1606
KHL Group
P119
KITA Gyeongnam Center
5015
Klaipėda Chamber of Commerce,
Industry and Crafts
5024
Kloska Ship Supply B.V.
1708
Klüber Lubrication BE-NL
5101
KOAI CO.,LTD.
5014
Kocsis Technologies, Inc. (KTI)
1428
Koedood Dieselservice BV
1126
Kolmer Elektromotoren B.V.
1222
Wintersteiger Koltec Drytech
1814
Koninklijke BLN-Schuttevaer
3206
Koninklijke van Twist
1738
Konutherm BV
1123
Kooiman Marine Group
5202
C. Kranendonk bv
1418
KROHNE Nederland B.V.
2408
Krommenhoek Metals
2105
Kroonint Protective Coating
5315
KSR Holland BV
2222
KTP Group
6103

Bedrijf
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KTR Benelux B.V.
1225
Rolf Kuhn GmbH
1604
Kundera Marine Consultants BV
2222
KVH Industries, Inc.
2104
Kwant Controls BV
1208
KWx B.V.
3104
KYMA A/S
3113
KÜHME Armaturen GmbH
5314
Kühne Industrie B.V.
3010
Lagersmit Sealing Solutions
1317
Lanex a. s.
5113
Lankhorst-Taselaar
1805
Lavastica International B.V.
2215
LBI
7309
LBI Guss
7309
LBI Foundries
7309
LD Cables
4106
Leemberg Pijpleidingen en
Apparatenbouw BV
1423
Leeuwestein Scheepsinstallaties
3305
Leeuwtechniek BV
7103
Legero International Group B.V.
1726
Leistritz Pump
1313
Leoni AG
2007
Leoni Special Cables GmbH
7319
Van der Leun BV
1318
Liebherr Components AG
1105
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH 2500
Lighthouse Shipping LTD
6206
Liquid Control Trading BV
5000
LLC “Sigran”
4004
LLC Artel
4004
LLC Triera Shipyard
4004
Lloyd’s Register EMEA
3304
Loewe Marine GmbH & Co KG
2222
LOIPART AB
1104
Lopolight APS
1618
Lubrafil Filtration
2210
Luminell AS
3009
LWC Group B.V.
2112
M&H 3D Reverse BV
6303
De Maas B.V.
7205
Maas Marine & Industrial Equipment 2403
Machinefabriek Bolier
1205
Mahle GmbH
7105
MAN Energy Solutions
1121
Mann Hummel
4112
Mann Filters
4112
Mampaey Offshore Industries B.V. 3102
Maprom Engineering B.V.
1300
MaraSoft
2406
Marble Automation BV
2406
MarFlex
3003
Marichem Marigases
Worldwide Services
5204
Maridis GmbH
7105
Marilux B.V.
4305
MARIN
8100
Marine Growth Prevention
Specialists Ltd
4311
Marine Services and Shipping Ltd. 1606
Marine Steel Works & Supply bv
4205
Marine Support
1603
Marinelec Technologies
8121
MarineShaft AS
8318
Marinetrans Benelux BV
4108
Marinnor
8510
Maritech Special
8313
Maritiem Courant
P100
Maritime Danmark Aps
Danish Maritime Fair
8321
Maritime Holland
P117
Maritime Shipcleaning Rotterdam 8319
Marko Ltd.
4004
Marktechnical B.V.
1228
Marlink
3107
Marotechniek B.V.
2009
Marship Engineering
3113
Marsili Aldo & C. S.r.l.
2401
Masson Marine SAS
1310
Mastervolt
2101
Mastex Software BV
3111
MATECS B.V.
7404
MCT Brattberg AB
1106
Mecanasa
7221
MedAssist.online
1734
MediaCompass Ukraine
4004, 6219
Medir International B.V.
1324
Mees van den Brink B.V.
2111
Megator Ltd.
1104
MELCAL S.p.A.
7301
Maritime Journal
P103
Merchints Cleaning & Services BV
(CeeBeeMaritime)
1109
Mercy Ships Holland
7001
MERUS GmbH
2303
Meson Valves
2405
METIS Cybertech
7313
MH Hydraulics B.V.
4100
Miba Gleitlager GmbH
7105
Micfil Ultra Fine Filters –
Addinol Benelux
1712
Micro Motion
1325
Miko Marine AS
4313
MirTac BV
5401
Mitsubishi Turbocharger &
Engine Europe
1126
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
8010
MKK Europe B.V.
8010
MLG Instruments
1609
MMCE MARINE MODELS
5106
MME Group
7104
MMI Europe Ltd
1606
MOBILIS
3103
MOBOTIX AG
6218
Motor Parts BV
4112
MOTORTECH GmbH
7003
MSA-Service
3007
MTG (Metalogenia, S.A.)
3109
MTU Friedrichshafen GmbH
1425
Multronic NV
1713
Muns Techniek BV
8000
Astilleros de Murueta, S.A.
7218
Märkisches Werk GmbH
7105
N.Y. Co., Ltd.
4309
Nanjing D.L.T Sling Co.,Ltd
8461
Nanjing Deers Industrial Co., Ltd 8433
Nantong Industrial Products
8464
Nantong Yutung Industrial Co., Ltd 8423
Stocznia Remontowa Nauta S.A. 4208
Navantia
1606
Navi Engines Sp. z o.o.
5024

Bedrijf

Stand

Navingo BV
4104
NDAR
6019
Ned Marine Services B.V.
7304
Nedcon Maritime
6208
NEHO Speciaal Techniek B.V.
2305
Nemad Groep
3108
Neptune Shipyards
2300
Netherlands Maritime
Technology
1108, 8207
Next Ocean BV
3408
NIBS France
8118
Nicoverken
1305
Nidec Netherlands B.V.
1500
Koninklijke Niestern Sander BV
1007
A. van Nieuwenhuizen en Zn. B.V. 7106
Ningbo Simlux Imp & Exp Co.,Ltd 8445
Nodosa Shipyard
7227
Nonius Engineering LTD
1611
Noordersoft bv
3505
Noris Group
1313
NORMA Group SE
1736
Northrop Grumman Sperry Marine 5201
Norwegian Greentech AS
7210
Novatug B.V.
1508
Novio Nautic
1103
NPS Diesel B.V.
1723
NRF BV
1113
Sonihull - NRG Marine LTD.
7403
Observator Vision BV
1212
Ocean Clean GmbH
1000, 1102
Oechies Elektrotechniek BV
1417
O & K Antriebstechnik - Bonfiglioli 1310
Olthof Engine Service BV
1126
On Site Alignment BV
1322
OrangePit BV
1714
Orkot Marine Bearings · Trelleborg 3400
OSCG Co., Ltd
5013
On-Site Machining
International Services B.V.
1714
Outboardshop Rotterdam
6305
P. Kokkinis Ltd.
3400
Padmos Marine & Industrial Diesel 4202
Machinefabriek Padmos Stellendam 1126
Palfinger Marine Norway AS
1104
P.A. Libra
6207
PandID B.V.
3002
Panelfa S.L.
1104
Parker Hannifin Corporation
1106
Parker Hannifin B.V.
7406
Pars Special Economic Energy Zone
Organization (PSEEZ)
6103
PB Asher Ltd.
7320
Pearl
5024
Pentair
1216
Periskal
3505
Peter Taboada
7216
PHC Europe B.V.
6002
Phoenix Vibration Controls BV
1303
PINTSCH BUBENZER GmbH
1509
Plöger Sensor GmbH
1310
PMR Hydraulics B.V.
1709
PMS-HVAC
3404
Poloplast GmbH & Co KG
1104
Polyeco Group International DMCC 5313
Pomar Water
1000, 1102
Pompe Garbarino S.p.A
3300
Pon Power
1205
Pool Trading BV
1732
Port Engineering Management /
Ship and Offshore Repair Journal 1804
PortJoin Nederland B.V.
6602
PortXL Netherlands B.V.
6601, 6606, 6607, 6608
Poseidon Marine Supplies
3400
PPG Coatings Europe BV
1211
PPU NAVA SP. Z.O.O.
2301
Praxis Automation Technology
3302
Precision Products (UK) Limited
8226
PRISMA ELECTRONICS S.A.
2100
Pro-Liquid BV
8319
Prolance Marine Flooring B.V.
1731
Promac BV
1000, 1102
Promarin GmbH
1502
Pronomar BV
2303
Propulsión y Generación, S.A.
7221
PSI Pijpleidingen B.V.
1202
PTR Holland BV
4205
Pureteq A/S
8316
Q-Shipping BV
8305
Qingdao Seaforce Industrial
8451
Qinhuangdao Shifang
Marine Machinery Co., Ltd
8443
Qua-Vac B.V.
2304
QuantiParts B.V.
4206
QuantiServ
4206
R&S Hydrauliek b.v.
5208
Radio Holland Group B.V.
1124
Radio Zeeland DMP B.V.
1419
Ravestein BV
5021
RBC Complete Safety
5000
RECARO - SUN Marine Seats
1103
Red Rock Cranes
1313
Regulateurs Europa B.V.
1319
Reikon B.V.
7212
Reintjes Benelux
1501
Remat BV
2502
Remontowa S.A.
4210
RENK Gear Units
1313
RENOLIT MARITIME
1617
Renuova Massage
7005
Repair Management Nederland BV 4313
Resistel
2502
Rhosonics Analytical B.V.
1806
RIMS BV
1322
RIS Rubber
6100
Riviera Maritime Media
P120
RMK MARINE
8460
Robban Assafina Magazine
6005
Robert Bosch GmbH Large Engines 1428
Romagnoli Oﬃcina Meccanica s.r.l. 2401
Roodhart Marine & Offshore Services 3300
Rosemount Tank Radar AB
1325
Rossi BeNeLux B.V.
2107
Rossi SpA
2107
ROG Ship Repair B.V.
1322
Rotor B.V.
1209
Rotterdam Partners
P104
Rotterdam Ship Repair
8135
Rottink Zuigerveren B.V.
5109
Rovostech
6302
Roxtec BV
3401
Royal Bodewes
1727

Bedrijf

Stand

Rubber Design B.V.
1001
De Ruyter Dieseltechniek B.V.
1504
Röchling Engineering Plastics
2410
Safetmade Marine Products
1411
SAFETY4SEA
6301
Sammi Metal Products Co.,Ltd
5020
Sammode Lighting
5110
Samwon Machinery Co,. Ltd.
5017
Sander Marine
2405
Sanders Gears Castings Machining 3110
Sandfirden Technics BV
1105
Sanmar Shipyards
2307
Santierul Naval Constanta SA
(Constanta Shipyard)
6201
Santon Circuit Breakers
7305
SARC
1215
Satmarin
4020
Scania CV AB
1105
Scanjet Marine AB
2403
Schaller Automation I. A.
1310
Scheepvaartkrant media
P109
SUT Verlags GmbH
6005
Schottel GmbH
1403
Schouten Engineering B.V.
1714
Shipyard De Schroef
1111
Schuttevaer
4109
Sea Machines Robotics
1822
Seabright
4305
Seaco Group B.V.
2308
Sea-Fire Europe Ltd.
3308
See Merre
8122
Pesch Seematz
1106
Seim S.r.l.
3300
Sensing 360 B.V.
6610
Sensor Maritime
3011
Seokwang Industry
5007
Service Terminal Eemhaven BV
8319
Shanghai Yibei Safety Equipment 8435
Ship Design Group SRL
6203
ShipConstructor
6019
Shipinsight
6005
Shiprepair Yard Pregol
6416
ShipServ
6402
Shiptron
3506
Shipyard Kladovo “Rhine-Danube” 1202
Shipyard Reimerswaal
1406
Signal Group
6103
SIGO Marine
4004
Sika Nederland B.V.
4213
Sikking Controls BV
1700
SILL
5110
Simrad & C-MAP
3502
SIREHNA
8115
SIRM UK Marine Ltd
8305
Siscon Instruments B.V.
2405
SKF B.V.
1511
SKF Marine
1104
Stichting Sleepboothaven Maassluis P102
Sludge Treatment International BV 1616
SMC Motoren- und Systemtechnik 8011
Stichting Maritime Equipment
1430
Smit & Van Rijsbergen b.v.
4303
SN Cast Iron BV
1605
Snijder Filtertechniek BV
1701
Canary Islands Suppliers Best In Gran Canaria
7225
Socius d.o.o.
6523
Soft-Team Crewing Software
6417
Sogena
8123
Solar Boat Twente
6501
Solberg International (B) BVBA
3205
Sonica Marine Propellers
2401
Sormec SRL
2222
SoundEnergy
6609
SpanSet Nederland BV
5200
Speedcast
3012
Sperre Rotterdam B.V.
3100
SPI / Mobile Pulley Works
1709
SPM Instrument B.V. /
SPM Marine & Offshore B.V.
1301
SPM Marine & Offshore B.V.
1301
SRC Netherlands B.V.
3105
SRI
7309
SSI NDAR
6019
Stable AS
1104
Staloc Benelux - Rubicon Trade
4202
Star Marine Chemicals B.V.
8319
Starter Winches
1614
Startﬂow B.V.
5314
Startwell Engineering UK Ltd
1428
STC Trade B.V.
4302
Steelhead Marine Ltd
1805
Steinbach Ingenieurtechnik GmbH 7210
Stentor Industries BV
1229
Stentor SRL
6205
Steyr Motors
4202
STM S.p.A.
2221
Stone CPP Propeller
1313
Stone Marine Shipcare Limited
1005
Stop AEBE
1227
Stork Gears & Services
7310
Stork, a Fluor Company
7310
Stork Pumps
7310
Stork Turbo Services
7310
Stormer Marine B.V.
4306
Straathof Controls bv
1816
Machinefabriek L. Straatman
3207
Sumer Celik Dokum San. ve Tic.
7309
svt Products GmbH
1604
Syraf
6103
Tachyon Engineering
4111
Tallinn Shipyard
7100
Team
1812
TeamTec AS
1612
TechBinder BV
6605
TechNed Benelux B.V.
5301
Techno Fysica BV
1302
Tecnicomar
1104
Tehado
1123
Teijin Aramid GmbH
6001
Tempress
2405
Terragon Environmental
Technologies Inc.
3113
Thecla Bodewes Shipyards
1409
Theunissen Technical Trading B.V. 1106
Thordon Bearings Inc.
1105
THR Marine
8104
Thuraya Telecommunications
2205
Tideman Boats BV
4101
Tides Marine International - UK
3308
Van Tiem Elektro B.V.
1103
Tierra Tech S.L.
1710

Bedrijf

Stand

TKF
1214
TNO Maritime & Offshore
8209
Tools & Pumps Trading Centre B.V. 7106
TopWorx
1325
Tosec B.V.
3101
Total Lubmarine
7308
Trade Development Bureau of
Ministry of Commerce, PRC
8507
Transafe B.V.
1421
Translas
1705
Trelleborg Sealing Solutions
6400
Trelleborg Marine and Infrastructure 6400
Trelleborg Marine Technology
6400
Trimergo B.V.
7302
Trinoxx
1213
Troikatec GmbH
8005
Trojan Marinex
1402
True Heading Nederland BV
3506
Trumarine Rotterdam
1510
TrustLube B.V.
2202
TU Delft Solar Boat Team
6403
TUGPINS B.V.
7101
Tullp B.V.
1206
Turbo Diesel Engineering Europe 5303
Turbo Internacional S.L.
8508
Turbo Partners
1227
Turbo Spares BV
7314
Turbomed SA
4001
Turku Repair Yard
7100
Turner Engine Control Solutions BV 1002
Twin Disc European Distribution 1200
Tyne Electro Diesel Ltd.
8311
UAB “SGD Logistika”
5024
Ueberall GmbH
7212
B.V. Technisch Bureau Uittenbogaart 1104
UltraTecno Power
Ultrasonic Cleaning
1721
UMS
4004
Unifrax Ltd
4207
Unik Yachts
4004
Unisite Group Limited
8441
Unitec Co., Ltd.
4309
Urk Maritime
2406
UZMAR SHIPYARD
1210
V.G. Marine Service
4004
V.H.S. - Vivar Heater Services
4010
Valiadis Hellenic Motors S.A.
2100
Valvoline Europe
5002
van Leeuwen Recycling Groep BV 5001
Van Meeuwen Lubrication BV
2106
Van Dinteren Technische
Handelsonderneming b.v.
1400
VCU
2406
VDL Klima BV
1112
VDMA AG Marine Equipment
and Systems
P115
VDV Euroquip BV
1807
VeKa Group B.V.
1309
Van der Velden Marine Systems
1224
VERA NAVIS Ship Design, Lda.
6012
Vereniging De Binnenvaart
7000
Verhaar Omega BV
1505
THB Verhoef BV
7105
Verhoef EMC
7317
Versitec Marine
1606
Vessel IT Support
4114
Veth Propulsion
1200
VH-MARINETECH CO.,LTD
5311
Victron Energy B.V.
2305
VICUS Desarrollos Tecnológicos
7221
Videotec S.p.a.
4110
Viega Nederland B.V.
1219
Visser v/h I. van Raalte
4010
VNM Cleaning Solutions B.V.
7106
Voith Group
1404
Volvo Penta Europe, oﬃce Benelux 1413
VOSTA LMG Dredging Technology 4017
VTM CO., LTD
5010
Vulcast SA
4002
Vulkan Benelux
1414
W&O Europe
1204
De Waal Machinefabriek
1422
Van Walraven
1207
Walzen Irle GmbH
7404
Watertalent V.O.F.
6500
WDH Cylinders BV
1316
Weicon Gmbh & Co. KG
4218
Weka Boxcoolers B.V.
1613
Gerhard D. Wempe KG
3310
Wencon ApS
4313
Werkina Werkendam BV
1312
Wesemann Transformatoren BV
4107
Wessex Hanseatic Marine
Services Limited
8311
Western Shiprepair
7100
Wijngaarden VeiligGoed
4301
Wilhelmsen Ships Service B.V.
6000
WIMA - Worldwide Industrial &
Marine Association
3400
WindeX Engineering b.v.
1312
Winteb BV
1221
De Wolf Maritime Safety BV
7303
Wolfard & Wessels Werktuigbouw 8105
Woodward L’Orange
1428
Wouter Witzel Eurovalve BV
1220
Würth Nederland B.V.
7300
WUXI HONGYUAN DEVFLEX
8431
Wärtsilä Netherlands B.V.
2203
Franz Wölfer Elektromaschinen
Fabrik Osnabrück GmbH
2502
XEAMOS B.V.
1103
Yangzhou HYropes Co.,Ltd.
8422
YANMAR Europe B.V.
1223
Yelim Painting System
5018
Yellow & Finch Publishers
2220
Yellow Electrical Supply
1607
YOUNGNAM METAL CO.,LTD.
5016
Yuhuan Huaji Marine Electrical
Appliance Co.,Ltd
8453
Zenitel
1106
ZF Marine
1310
ZF Friedrichshafen AG
1311
Zhenjiang Tonly Rubber Co., Ltd. 8434
Zollern GmbH & Co. KG
3106
Zyfire Hose Corporation
8444
Özata Shipyard
3201
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ADDINOL EcoCraft 4015 Hightech dieselmotorolie
Door onze expertise, service, advies en kwalitatief hoogwaardige
producten lukt het lubricoat om de levensduur van de motorolie en de
olie voor de keerkoppeling (ADDINOL Ecogear) te verdubbelen en soms
zelfs te verdrievoudigen. Lubricoat heeft meerdere tevreden klanten
in de binnenvaart en visserij. Deze schippers zijn niet alleen tevreden
over de motorolie, maar worden ook voorzien van adviezen over
brandstofadditieven, fijnfiltratie en olieanalyses. Zo adviseert lubricoat het
gebruik van LDA (Lubricoat Diesel Additief) en het gebruik van 0.5 micron
filter van Micfil. Deze combinatie zorgt voor een optimaal gebruik van de
motoren.

Voordelen
• Schonere uitlaatgassen
• Langere stand tijden
• Minder olieverbruik
• Kostenbesparing
• Verlenging van de levensduur van
de motor en motoronderdelen
• Minder vaak olie verversen en
dus minder afvoeren

• Minder roet in de motorolie
• Lagere oxidatie waarden
• Zeer goede thermische
bestendigheid
• Direct contact met de leverancier
• Adviezen waar je wel wat aan
hebt

Sulomaro

Salvadora

BEZOEK ONS TIJDENS DE EUROPORT BEURS VOOR

EEN GRATIS OLIEANALYSE
Het is tijdens de beurs
mogelijk om een oliemonster
in te leveren.
Deze zullen wij gratis voor u
analyseren en u voorzien van
een smeerolie advies.

Veel gebruikte
motorolie zonder
filter

Veel gebruikte
motorolie met
Micfil filter

ADDINOL
EcoCraft 4015
met Micfil filter

Het enige wat wij hiervoor
nodig hebben is 100 ml
smeerolie en wat gegevens.

ST 27

REFERENTIES
Anaconda
Salvadora
So long
Endeavour
Willem
Cygnus
Seestern
Ventjager
Scald
Heijn junior
Afalina

Ahoy II
KW 45
UK 95
UK 195
SC 31
ST 27
WR 244
KW 5
UK 123
UK 242

MOTOREN
Mitsubishi
S6 / S12 / S16
Caterpillar
3606 / 3608 /
3512 / C12 / C4
MTU V12

MAN 2866
DAF 2100/1160
Scania
Volvo
Mak 6MU
ABC 6MDXC

LUBRICOAT B.V. • Nijverheidsbuurt 6 • 3474 LB Zegveld • +31 (0) 6 5310 7688 • info@lubricoat.nl
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Radio Holland op Europort:
innovatieve producten en effectieve service
multifunctionele 43-inch touch
screen schermen, opgesplitst in zes
weergaven. Hierdoor kan iedere
gewenste functie weergegeven
worden. Denk aan radar, camera,
alle navigatie-instrumenten of
motorinformatie. Ook in de stoel
zijn bediendingspanelen verwerkt,
waarmee alle navigatiefuncties aan
boord van een binnenvaartschip
kunnen worden gecontroleerd en
bediend.

STAND 1124
Ook op deze editie van Europort
zal Radio Holland weer te
vinden zijn. Radio Holland
staat in hal 1, stand 1124, op de
bekende plek. Radio Holland
toont op Europort apparatuur
en oplossingen voor alle
marktsegmenten, van deepsea en
offshore tot visserij, megajachten
en natuurlijk ook binnenvaart.
Centraal in Radio Hollands
presen
tatie staat de #ViewfromtheBridge-campagne op RH’s
LinkedIn-kanaal, die sinds april
loopt. Hier tonen RH-technici
dagelijks met foto’s en verhalen
hun werk aan boord van schepen
over de hele wereld, waarbij ze
technische problemen van diverse aard oplossen: www.linkedin.
com/company/radio-holland.
Voor de geïnteresseerden in het
binnenvaartsegment is er uiteraard
genoeg te zien op de Radio Holland-stand: van Radio Zeelandproducten tot de RHRS-rivierradar
en het nieuwste blackbox-systeem
voor de binnenvaart.

Rivierradar
promotie-actie
Meer dan 7.000 RHRS-rivierradars
staan inmiddels aan boord van

RIVER VDR: monitoren
van het schip
binnenvaartschepen op de Europese binnenwateren, een unieke
mijlpaal! Daarom is er in de periode rondom Europort een speciale
beursactie met de RHRS2014TFTrivierradar die tegen een scherpe
prijs wordt aangeboden.
De actie loopt tot 25 november.
Vraag naar de voorwaarden op de
Radio Holland stand of mail naar
sales@radioholland.com. De actie
loopt ook via de Radio Hollandbinnenvaartdealers in Nederland
en België.

Brug van de toekomst
Een geweldige eyecatcher op de
stand van Radio Holland is wederom het nieuwe RZ-brugconcept.
Op Maritime Industry in Gorinchem onthulden Radio Holland

en Radio Zeeland DMP hun visie
op de binnenvaartbrug van de nabije toekomst. Met dit concept is
het mogelijk om op ‘hoog-innovatieve’ en flexibele wijze en in minder ruimte dezelfde navigatie- en
communicatieapparatuur onder te
brengen.
Daarnaast is er de flexibiliteit om
zonder ingrijpende aanpassingen op een later moment nieuwe
functionaliteit aan de bestaande
brug toe te voegen. Het brugconcept geeft ook de nodige vrijheid
om het ontwerp te personaliseren,
met behoud van de bekende Radio
Zeeland DMP-kwaliteit. Met recht
een nieuwe dimensie in consoles
voor schip en vloot.
Op Europort kan de bezoeker het
brugconcept bekijken, met drie

Een belangrijke noviteit is de
RIVER VDR (voyage data recorder).
Als het gaat om fleetmanagement
en veilig varen, is dit een interessante nieuwe ontwikkeling. De
VDR was al langer in gebruik bij
de zeevaart, maar is nu speciaal
ontwikkeld door Orolia Maritime
voor de binnenvaart, in partnerschap met Radio Holland.

De VDR of blackbox is een goed
hulpmiddel om de veiligheid en
de prestaties van het schip te verbeteren en om scheepsongevallen te voorkomen. In de eerste
plaats biedt deze VDR als zwarte
doos hulp bij incidenten. De ‘play
back-functionaliteit’ maakt het
mogelijk een incident digitaal af
te spelen en kan uitkomst bieden
bij vragen over oorzaak en gevolg.
Radio Holland toont op de stand
een demo.
De VDR is verbonden met onder
meer de rivierradar en de intercomsystemen en geeft zo een uitstekend beeld van de situatie. Ook
heeft de VDR functionaliteit gekregen om de prestaties van een schip
te volgen. Zo kunnen data naar de
wal worden gestuurd met informatie over het brandstofverbruik
of het functioneren van het schip.

www.radioholland.com
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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART,
PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING

Officieel mediapartner
Europort 2019!

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

Europort heeft de krachten gebundeld met de Binnenvaartkrant om de
binnenvaart weer te laten gloriëren op deze grote internationale beurs.
We zullen de binnenvaart promoten met onze oplage van 23.000 en
maar liefst 650 gratis verspreidpunten in Europa. Uniek in onze branche!
In al onze uitingen – social media, e-paper, app en vier websites – werken
we mee aan de promotie van de binnenvaart. Natuurlijk zijn wij ook
aanwezig met een stand.
We informeren u graag over uw eigen promotiemogelijkheden in onze
krant, zowel in print als digitaal.
Zoekt u personeel?
Wij hebben diverse tips voor u om uw vacatures zo spoedig mogelijk te
vervullen. Kom gerust langs; het Binnenvaartkrantteam denkt graag met
u mee!

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

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

Altijd de juiste koers

Bezoek ons op stand 1103
tijdens de Europort

U vaart wel met Huisman Etech Experts.
Onze engineers koppelen specialistische kennis
aan groot oplossend vermogen. Vanaf het eerste
ontwerp tot en met de oplevering van uw schip kunt
u rekenen op de ervaring en inzet van onze experts.
Maar ook daarna staan de specialisten van onze
service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor u
klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing,
zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren.
Vestigingen in:
Druten, Elst, Nijmegen (NL)
Hamburg, (D)
Monaco

T +31 487 51 85 55
W www.huismanetech.nl
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De Waal toont vertrouwde
producten op Europort 2019
STAND 1422
De Werkendamse specialist in
manoeuvreer- en voortstuwingstechnologie De Waal toont op
Europort 2019 zijn vertrouwde
producten in de stand van Stichting Maritime Equipment (SME).
Deze is te vinden in de populaire
Hal 1, waar medewerkers graag
meer vertellen over onder andere
het innovatieve Easyflow-roer, een
QF-Powerpack of een schroefas
installatie. Ook voor grote zeevaartroeren, met een roeroppervlak van zo’n 20 vierkante meter,
kan men bij De Waal terecht.
Europort in Ahoy Rotterdam is dé

beurs voor de internationale maritieme industrie en natuurlijk mag
De Waal hier niet ontbreken. Het
bedrijf heeft naam gemaakt in de
binnenvaart en ook in de wereld
van offshore, visserij en superjachtbouw is het een bekende en
gewaardeerde naam.
Een van de bekendste producten
van De Waal is misschien wel het
Easyflow-roersysteem. Een glimmend exemplaar draait rond op
de stand. Dit duurzame roersysteem is, naast nieuwbouw, uitermate geschikt voor ombouw. De
lijst met schepen die kiezen voor
een dergelijke ombouw blijft maar
groeien en regelmatig wordt dit
gecombineerd met een Stuwa-

stuurmachine en de voor Green
Award gecertificeerde schroefasdichtingen.

Schroefasinstallatie
Een schaalmodel van een opengewerkte schroefasinstallatie geeft
op de stand meer inzicht in de
mogelijkheden. De gehele schroefasinstallatie, compleet met seals en
de unieke hydraulische schroefas
moer, is een fraai uitziende installatie. De schroefas komt niet in
contact met water, waardoor er
geen corrosie kan optreden.
Meer weten over onze producten?
Wij informeren u graag. Tot ziens
op Europort!

www.dewaalbv.nl

Waterfilters van de toekomst
lenswater verstopt raakt. Deze zijn
beschikbaar vanaf DN25 en zelfs
in excentrische uitvoeringen.

STAND 4302
Zeewater is essentieel voor schepen en jachten. Zo wordt zeewater
gebruikt om de scheepsmotoren
te koelen. Tevens kan het worden
gebruikt om branden te blussen of
voor airconditioning.
Voordat het zeewater kan worden
gebruikt, dient het te worden gefilterd van ongewenste materialen,
zoals zeewier, schelpen, plantjes,
vissen en plastic. Zo wordt beschadiging aan het leidingnetwerk van
een jacht voorkomen.
De meeste schepen gebruiken
hiervoor filters van metaal. Dit
materiaal is echter zeer corrosiegevoelig. De zware filters moeten
regelmatig worden gereinigd en
hebben veel onderhoud nodig.
Bovendien gaan de filters in het
zoute water slechts één tot vijf jaar
mee. Concluderend kan worden
vastgesteld dat metalen filters een
negatieve impact hebben op het
milieu.
STC Trade richt zich op duurzame
innovaties voor de scheepsbouw
en de maritieme industrie. Het
bedrijf biedt een milieuvriendelijk
alternatief voor de gebruikelijke

STC Trade, gevestigd in Nederland, heeft in 2009 met succes de
HDPE-filters in de Nederlandse
superjachtindustrie
geïntroduceerd. Meer dan 500 filters zijn
inmiddels geïnstalleerd op verschillende superjachten over de
hele wereld.

www.stctrade.nl

metalen filters: filters van hogedichtheidpolyetheen (HDPE) en
wierpotten van glasvezelversterkte
kunststof (GRE of GRVE), maar
tevens ook van HDPE. Zowel
HDPE als GRE is uitermate bestand
tegen corrosie door zeewater, chemische middelen en aangroei van
organismen en algen. Hierdoor is
de levensduur aanzienlijk groter,
waardoor de uiteindelijke kosten
een stuk lager uitkomen. Feitelijk
is HDPE een zeer duurzaam materiaal dat een oneindige levensduur
heeft.

Een ander voordeel is het ontwerp:
de filters zijn licht in gewicht,
waardoor ze gemakkelijk door één
persoon kunnen worden opgetild en gereinigd; er is geen takel
nodig. Een extra voordeel, want zo
wordt extra ruimte bespaard in de
volle machinekamer.
Hitte is overigens geen probleem:
de filters zijn bestand tegen temperaturen van -30˚ tot +65˚. Bovendien bevinden zij zich in zeewater en ondervinden zij van de
hoge temperaturen in de machine
kamer geen hinder.

De filters worden gemaakt van
geperforeerd kunststofmateriaal,
genaamd Perfoplast. De perforaties die over het algemeen worden
toegepast zijn ronde gaatjes. De
kleinste diameter, die een kwalitatief goed resultaat oplevert, is
2 millimeter met een doorlaatbaarheid van ruim 40 procent.
Alle filters kunnen op maat worden gemaakt, ook in series.
Ook voor bilgewater heeft STC
Trade kunststofversies geïntroduceerd. Deze deelbare filters voorkomen dat de afzuigleiding van

BUYCK TECHNIEK B.V.
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

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
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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).

Joystick control
voor sleepen werkboten

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.

Een unieke bediening
waarbij altijd één hand vrij is!

Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

De Straathof Controls IQJ joystick biedt een subtiele besturing van
motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand!
0321 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl

www.straathofcontrols.nl
• Leverancier van ZF motorbedieningen •

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

MONITORING

Shaping Next
Generation Mobility
ZF is contributing to a clean and sustainable future in shipping with innovative driveline technology.
Thus ZF combines its wide-ranging portfolio of thrusters and hybrid-capable transmissions with a
digital condition monitoring to shorten downtimes, lower operating costs, and increase safety on
board and at the port.
Meet us at the Europort in Rotterdam, November 5-8, Hall 1, Booth 1311.
Visit zf.com/marine
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MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie geven.
Duport Lubricare BV compenseert u als de motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten
*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl
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AlphaRiverTrackPilot
• Automatische koers- en bochtbesturing
• Routelijnen gemakkelijk in te stellen door de gebruiker
• Snelle aanpassing van de koers indien gewenst dmv joystick
• Analyse van het route verloop dmv voorspellingslijnen
• Minder brandstof verbruik door minder roerbewegingen

jrc.am | alphatronmarine.com

The world’s biggest Stroopwafel was made in
2013. With a 2.5m diameter, it used 20 litres
of syrup and 40kg of dough.

22 oktober 2019
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Liquid Transfer Technology (LTT): toonaangevend
in verplaatsen van vloeibare stoffen
Spijkenisse worden besproken
en uiteindelijk op de tekentafel
nauwkeurig worden uitgewerkt.”
“Op die wijze is ook de trots van
ons bedrijf, de slangenreinigingsinstallatie, ontwikkeld. De slangen
die door ons worden ingezet, dienen na gebruik goed gereinigd te
worden. Het bijzondere van onze
installatie is dat het gebruikte water – we hebben het dan over gemiddeld 10 kuub per etmaal – tot
wel 80 procent hergebruikt kan
worden. Het uit het water gefilterde afval wordt opgevangen in
vaten, door ons afgevoerd en op
een milieuvriendelijke manier verwerkt. Ook de testcontainer, tot 30
bar, voor industriële slangen is op
die manier ontwikkeld”, vertelt Albert de Koning.

DOOR JAN HOEK

Liquid Transfer Technology
(LTT) is in 1999 opgericht door
Rob van der Spek als specialist
in industriële slangen en fenders
voor zee- en binnenvaart.
LTT heeft zich de afgelopen
twintig jaar ontwikkeld tot
een toonaangevende speler
in het ARA-gebied en de
Europese rivieren in de verhuur
en verkoop van onder meer
slangen, rubberen stootkussens,
hydraulische en elektrische
pompen en reducers.
Op de werkvloer werden tal van
innovatieve producten bedacht en
ontwikkeld, zoals de non-conductor-slang die, zonder het gebruikelijke kunststofblok, zo zijn gemaakt dat het gevaar van statische
elektriciteit wordt uitgesloten.
Verder een testcontainer voor industriële slangen en een slangenreinigingsmachine waarbij een
systeem is bedacht waardoor het
gebruikte water tot 80 procent hergebruikt kan worden.
Bijzonder klantvriendelijk is het
servicegerichte Hose Management,
waarmee LTT het volledige slangenbeheer – dus inclusief reiniging, reparatie, certificering en
transport – de klant uit handen
neemt.
LTT is in het bezit van vier certificaten van Bureau Veritas. Dankzij
al deze ontwikkelingen in combinatie met de geleverde kwaliteit

Fenders
De trots van LTT in werking: de slangenreinigingsinstallatie, die het verbruik van water fors vermindert. (foto’s Jan Hoek)

en verregaande 24/7 service is het
LTT gelukt een grote, vaste klantenkring op te bouwen, waaronder
Shell, Vopak, het Noorse bedrijf
Odfjell en tal van gerenommeerde
exploitanten van containerterminals.

Slangenbeheer
“Het verplaatsen van vloeistof is
onze core business, waarbij we
denken in oplossingen. ‘Nee’ is
geen antwoord en dat verkopen we

Albert de Koning: “Wij hebben alle benodigde slangen, gereinigd, gerepareerd,
getest en gecertificeerd, altijd op voorraad.”

With over twenty years
of experience LTT is
your reliable partner
in hose management.
We are known for our
fast delivery, service
and expertise.

dus niet”, stelt LTT’s commerciële
man Albert de Koning. “De ladingen die door onze hoogwaardige
slangen gaan variëren van diesel,
minerale en plantaardige oliën tot
chemicaliën, LPG en LNG.”
De Koning vervolgt: ”Ons bedrijf
is gespecialiseerd in het overslaan
van (chemische) vloeistoffen op
zee- en binnenvaartschepen. Met
name in de binnenvaart staan wij
met het Hose Management garant
voor het ‘ont-zorgen’ van de klant.
Het slangenbeheer aan boord van
schepen is niet altijd even goed
geregeld, waardoor er soms problemen zijn met het laden en/of
lossen van de vloeistoffen. Het
gebeurt meer dan eens dat een
kapitein bij overdracht van een
schip vergeet te melden dat een
van de slangen kapot is.”
“Wij hebben alle benodigde
slangen, gereinigd, gerepareerd,
getest en gecertificeerd, altijd
op voorraad. Als een klant belt
dat hij binnen twee dagen bepaalde slangen nodig heeft in
bijvoorbeeld Antwerpen, leveren
wij de slangen op de gewenste
kade af. In de naaste toekomst
hopelijk vanuit onze nieuwe

samenwerking met Lalement.”
“Klanten die gebruikmaken van
het custom made Hose Managent
van LTT, besparen, zo blijkt in de
praktijk, tijd en geld met dit systeem. Op binnenvaartschepen die
meerdere partijen tegelijk vervoeren zijn twee maal drie slangen
van zes meter per partij nodig.
Met het LTT-leasesysteem zijn alleen die slangen aan boord die op
dat moment nodig zijn. Bij terminals moeten jaarlijks honderden
slangen, voor 80 procent chemieslangen, geïnspecteerd en gekeurd
worden. Ook dat valt onder het
Hose Management van LTT, waarbij er altijd sprake is van maatwerk
voor de klant.”

Reiniging
De medewerkers van LTT zijn bijzonder trots op de in eigen huis
ontwikkelde innovatieve systemen.
“Gedreven directeur-eigenaar Rob
van der Spek houdt zich het liefst
bezig met het bedenken van innovatieve zaken. De ideeën ontstaan
vaak op de werkvloer, die vervolgens tijdens brainstormsessies met
medewerkers in de kantine van
onze vestiging aan de Hofweg in

Voor ship-to-ship-operaties levert
LTT het complete pakket, desgewenst inclusief een mooring master
die toezicht houdt op het hele proces. Bij deze boord-boord-verladingen tussen binnenvaarttanker
en zeeschip heeft LTT de nodige
rubberen fenders, met afmetingen
van 50 x 100 centimeter tot 330 x
650 centimeter, in huis.
De verkoop van onder andere
het Hose Management-systeem
geschiedt onder deskundige leiding van Rob Dijkers van LTT
Industrials, ook behorend tot de
LTT-groep. Op het kantoor aan de
Dintelweg in de Europoort werken
Dennis van den Ouden en zijn
collega Stefan Wiggers (operations)
en John Heijnen (verkoop). Op
die locatie zijn ook het hoofdkantoor en voorraadmagazijn gevestigd. LTT staat 24/7 klaar voor de
klant en beschikt over een wereldwijd netwerk.
Op dit moment is LTT nog op zoek
naar Duitse bedrijven die actief
zijn in de binnenvaart en offshore
voor een joint venture, agentschap
of ander samenwerkingsverband.
Kijk voor meer informatie over
Liquid Transfer Technology op
www.lttholland.com
of
bel:
+31 (0)181 26 14 07.

WORLDWIDE
YOUR RELIABLE PARTNER
IN LIQUID HANDLING
Dintelweg 89/A - 3198 LB Europoort - Rotterdam - The Netherlands
Tel: +31 (0)181 261 407 (24/7) - Fax: +31 (0)181 261 607 - E-mail: info@lttholland.com
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Meer info

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

1954
144,5
8,20
2,55
2097

Hoofdmotor
Boegschroef

Mitsubishi 950 PK
Boterman 220 PK

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

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN
Als onderdeel van een familiebedrijf geloven wij in de kracht
van langdurige relaties. Wij begrijpen uw bedrijfsvoering en
uitdagingen. Wij verkopen en onderhouden Cat motoren,
wereldwijd geroemd om hun betrouwbaarheid, kwaliteit en
lange standtijden. Intensieve samenwerking met onze klanten is
daarbij essentieel om het maximale uit onze oplossingen te halen.
Met onze landelijke servicedekking en het wereldwijd
servicenetwerk van Caterpillar ondersteunen wij u snel,
professioneel en met persoonlijke aandacht.

WE TAKE CARE OF IT.

PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart
©2019 Caterpillar All Rights Reserved

SCHEEPSMAKELAARDIJ
EN ADVIES
Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl
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Smeerolie-dieptefiltratie
voor 4-takt marine dieselmotoren
Operationele voordelen
• Olieverbruik [g/kWh] wordt tot 60
procent gereduceerd
• Energiebesparing in het bereik van 80 tot
97 procent ten opzichte van traditionele
offline smeeroliereinigingssystemen

OOk naar de beurs?
BEZOEK ONS DAN TIJDENS DE
BEURS EUROPORT
STANDNUMMER 1415

.

STANDNR

1415

Werking & onderhoud

STAND 1735
Het CJC-scheepsoliefiltersysteem biedt
eigenaars en exploitanten een eenvoudige,
kosteneffectieve en efficiënte methode om
de oliekwaliteit te behouden en aan de
OEM-vereisten voor smeeroliereinheid te
voldoen.
Het CJC-scheepsoliefiltersysteem is specifiek
afgestemd op het reinigen van smeerolie van
4-takt-scheepsdieselmotoren. Het oliefiltersysteem is offline geïnstalleerd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een centrifugaal filter,
behalve dat alle aspecten van installatie, bediening en onderhoud veel eenvoudiger zijn.
De CJC Flow Drive biedt een automatische
aanpassing van de reinigingscapaciteit om te
zorgen voor een continue, efficiënte en economische reiniging, zowel wanneer de motor
draait als in stand-by. De CJC Flow Drive en
een reeks CJC-filterinserts maken het systeem
ideaal voor een verscheidenheid aan motorsystemen.
Met een beschikbaarheid van meer dan 98
procent en de juiste keuze van CJC-filterinserts zal de oliefilter voldoen aan de OEMsmeerolievereisten en normaal ook de levensduur van de smeerolie en het interval
tussen de grote onderhoudswerkzaamheden
verlengen.

• Verhoogde levensduur van de smeerolie
• Continue reiniging 24/7/365 – ongeacht
of de motor loopt of stand-by is
• Beschikbaarheid > 98 procent
• Eenvoudig te bedienen
• Ongecompliceerd onderhoud
• Geen ongecontroleerde slibvorming van
smeerolieresten

Eenvoud
• Gemakkelijk achteraf inbouwen en
installeren
• Geen voorverwarmer en regelapparatuur
voor voorverwarmer
• Geen behoefte aan behandeld water of
onder druk staande lucht
• Kleine ecologische voetafdruk

Kwalificaties
• Voldoet aan de regels en de voorschriften
van het classificatiebureau.
• Ontwerp goedgekeurd door grote classificatiebureaus.
• Gevalideerd en aanbevolen door grote
motorfabrikanten.
De terugverdientijd voor een CJC-scheepsoliefiltersysteem varieert afhankelijk van de
motor en het filtersysteem van één tot twee
jaar.
Indien u interesse heeft om uw operationele
kosten permanent te verlagen, breng ons
zeker een bezoek op stand 1735 in hal 1.A.

SCHEEPSLUIKEN
STUURHUTTRAPPEN
LUIKENWAGENS
VOOR- EN ACHTERMASTEN
RADARMASTEN
GANGWAYS
Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, BE

www.blommaertalu.COM
T. +32 (0)3 353 26 89
I. info@blommaertalu.be

Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

www.armador.be

AMPAK® Cathodic Protection
DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

Welkom op onze stand, nr. 1312

STAND 8202
“AMPAK® Cathodic Protection is sinds 1954
de Nederlandse producent van kathodische
bescherming. Wij produceren niet alleen
standaardanodes (zoals aluminium-, zinken magnesium-opofferingsanodes) maar
zijn zeker ook uw partner voor custom built
anodes. Tevens zijn wij uw adres voor antifouling-systemen (anti-aangroei) en ICCPsystemen (opgedrukte stroom) en ook voor
de bijbehorende spare parts (onderdelen).”

“AMPAK® Cathodic Protection is een
Neder
lands familiebedrijf dat garant
staat voor kwaliteit en snelle levering van
onze AMPAK®-producten. De AMPAK®producten worden in onze eigen productiefaciliteit in Leerdam geproduceerd. Dit
heeft voor u, als klant, het voordeel dat er
zeer veel mogelijkheden zijn, zonder dat de
levertijd hierdoor in het gedrang komt.”
Graag verwelkomen wij u op Europort 2019
in Hal 8, stand 8202.

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO B E E X AC T .
ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING
VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven
gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden
in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.
T 016 2 - 513 6 5 0 - E i n f o @ a s t o - b v. n l - I w w w. a s t o - b v. n l

www.ampak.nl
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Your specialist in pumps for shipping industries

Ballasting / de-ballasting – Ejectors . Drinking water supply– Hydrophore . Black- en gray water pumps – Submerge pumps
Fire fighting – Self-priming centrifugal pumps . Deck wash – Air operated diaphragm pumps
Fuel and lubrication – Gear pumps . Deck layout – Valves and appendages . Pump parts . Service & maintenance
All Pumps Holland B.V.
Buitendijks 11
3356 LX Papendrecht
Netherlands

Tel. +31 (0) 78 6414090
www.allpumpsholland.nl
info@allpumpsholland.nl

STAND

1505
MANOEUVRING
EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN
2,3 of 4 kanalen uitvoering | 220 - 955 kW (300 - 1300 pk)

STUURROOSTERS
103 - 662 kW (140 - 900 pk)

MARINE AIR
SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN
Startlucht- en werkluchtcompressoren

Official dealer
for Atlas Copco
marine compressors

VERHAAR OMEGA
T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

Always in control with
Tot ziens op Europort!
YANMAR STAND 1223

Hero_Bouwman@yanmar.com | 0031 36 549 3236 | www.yanmar.nl
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Novio Nautic: Uw specialist voor navigatieapparatuur
STAND 1103
Novio Nautic is uw
“navigatiespecialist” voor
reparatie, vervanging en
nieuwbouw. Wij kunnen u van
dienst zijn met de verkoop van
een nieuwe radar, rivierpiloot,
TV-volgschotel of een compleet
nautisch pakket. U kunt bij ons
kiezen met welk merk of type
u aan boord wenst te werken.
Novio Nautic heeft een brede
specialistische kennis; naast
importeur van SWISS RADAR
is het bedrijf officieel verkoopen servicedealer van Alphatron
Marine en Radio Holland.
Novio Nautic is twaalf jaar geleden opgericht door Joop Bonnikhorst en Marcel Silvius. Inmiddels
is het bedrijf uitgebreid met Mark
de Pree en mogen we binnenkort
een nieuwe werknemer verwelkomen. Het bedrijf is gevestigd aan
de Oude Haven in Nijmegen nabij
de Waalkade. Dit biedt de mogelijkheid voor klanten om met het
schip bijna voor de deur te komen.
Maar natuurlijk komen wij ook
graag op locatie aan boord.

Merkonafhankelijk advies
Novio Nautic is in de regio uniek
in haar dienstverlening. Met een
mooi klantenpakket van particuliere schippers, reparatiebedrijven
en rederijen – waaronder Wijgula,

Deymann en Danser – levert het
bedrijf een unieke service. Novio
Nautic is importeur van SWISS
RADAR en verkoop- en servicedealer van Radio Holland en
Alphatron Marine. Hierdoor zijn
wij perfect in staat u te adviseren
over de mogelijkheden en kunnen wij u het juiste advies op maat
geven. Wij zijn in staat om een
schip compleet in te richten naar
wensen van de opdrachtgever.

SWISS RADAR
SWISS RADAR staat bekend als
de Mercedes onder de radars. Er is
een belangrijk verschil ten opzichte van de autobranche; de prijs is
concurrerend met die van Japanse
merken. Als importeur van SWISS
RADAR in Nederland weten wij

als geen ander dat kwaliteit en
functionaliteit bij SWISS RADAR
prioriteit heeft. Daarnaast streeft
de fabrikant continu naar verbeteringen en nieuwe toepassingen
die optioneel geïnstalleerd kunnen worden. Een mooi voorbeeld
daarvan is de functie “blackbox
recording”.
SWISS RADAR kwam met de eerste rivierkleurenradar met plat
scherm, heeft een gepatenteerde
contourfunctie en heeft de Swiss
Precision Navigator 2, een ingebouwd radaroverlaysysteem.

Nieuw van SWISS RADAR:
de Indicator Plus
Op Europort 2019 zullen wij de
nieuwste ontwikkeling van SWISS
RADAR, de Indicator Plus, presen

teren. De Indicator Plus is een
uniek product en biedt tal van
mogelijkheden.
Wanneer men een kompas en/of
AIS aansluit op de Indicator Plus
kan deze functioneren als een opzichzelfstaand kaartsysteem. Het
wordt pas echt interessant als je
de Indicator Plus gaat combineren
met de Swiss Precision II radar. De
gebruiker kan dan de twee schermen volgens zijn eigen wensen
configureren.
Het aansluiten van signalen gebeurt door een simpele netwerkkabel tussen de radarprocessor en
de SWISS RADAR Indicator Plus.
Hierdoor worden radardata, navigatiedata en andere stuursignalen
uitgewisseld. De Indicator Plus
kan bijvoorbeeld functioneren als

een extra radarscherm, waarbij het
mogelijk is deze op een ander bereik in te stellen tussen de 200 en
1.200 meter en dat allemaal met
één scannerunit. Zo is het ook
mogelijk het radarbeeld in te stellen op een bereik van 1.200 meter
met kaartoverlay en het andere
beeldscherm op alleen radar met
een bereik van 500 meter.
De bediening van de SWISS
RADAR Indicator Plus gebeurt met
een muis of trackball, waarbij het
ook mogelijk is met dezelfde muis
het andere radarscherm te bedienen.
Zoals al eerder gezegd biedt de
Indicator Plus ontzettend veel
mogelijkheden; wij vertellen u
daar graag meer over op onze
stand: 1103.
Als zeer goed alternatief voor
SWISS RADAR leveren wij de JRCradar JMA610 met de alom bekende en geliefde koersvoorspelling
en de FURUNO-radar RHRS2014,
de opvolger van de Furuno
RHRS2005 waarvan er duizenden
zijn geïnstalleerd. Wij adviseren u
graag over welke radar het beste bij
u past en wat de mogelijkheden
bij u aan boord zijn.
Op de stand van Novio Nautic
kunt u onder andere de TITANline van Radio Zeeland DMP bewonderen.
Lees verder op pagina 30 >>

standnummer

1103

Advies · Verkoop · Installatie · Service · NAVIGATIE APPARATUUR
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Radar Furuno RHRS2014

Radar JMA610

AIS- TV-volgschotels - Piloot - Camera’s

Precision Navigator II

NIEUW van SWISS RADAR

de Indicator Plus

te zien op onze stand 1103

MFL bocht-/roerstandaanwijzer

RZ-TITAN-500 Combipiloot

Importeur Swiss radar Dealer van: Alphatron – Radio Holland – Orlaco – Nirolo
Novio Nautic BV • Oude haven 47 • 6511 XE Nijmegen • Tel: 024-7110020 • Email: info@novionautic.nl
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Wärtsilä demonstrates its industry benefits
for today and tomorrow
Europort

BOOTH 2203

environmental compliance are
key considerations.

At this year’s Europort event,
Wärtsilä will address how these
customer needs are being met by
focusing on four specific areas,
namely Build, Optimise, Maintain
and Smart Marine.

The marine sector stands
on the threshold of rapid
transformation, driven in part
by the emerging technologies
that have the potential to truly
reshape the world in which
we live and operate and most
certainly owing to the mounting
pressure to cost-effectively meet
environmental compliance in
line with consumer-driven need
for change.

Expert Insight
Optimise represents the need
to create lifecycle solutions that
deliver real value throughout the
life of the asset. Wärtsilä introduces its Expert Insight, an holistic
predictive maintenance solution
that proactively detects issues, and
provides the actionable advice
required to solve them.

Build involves the continuous
development of Wärtsilä’s industry-leading portfolio. For example,
extending the Electronic Chart
Display and Information System
(ECDIS) to integrated voyage
planning; developing e-navigation
into integrated fleet operations,
and enhancing voyage efficiency
to become entire fleet efficiency.
Wärtsilä also introduces its new
high-speed, compact engine, the
Wärtsilä 14, aimed at applications
where the power-to-weight ratio,
fuel type, efficiency, safety, and

At Wärtsilä, we understand both
the complexity of the industry
and the need to meet the new realities faced by vessel owners and
operators the world over.

the stand. Alternative fuels, energy
savings, hybrid propulsion, and
smart technologies will all be
featured.

www.wartsila.com

Maintain highlights Wärtsilä’s
online services, providing 24/7
access to real-time data and
information. Trident Underwater
Services and other repair and
maintenance services will be
highlighted, while the company’s
Smart Marine vision will be
demonstrated with field labs on

Navigatiespecialist Novio Nautic
gen, ziet haar activiteiten in de
service- en vervangingsmarkt ieder jaar weer groeien. Onze centrale locatie aan de Waalkade, de
groeiende naamsbekendheid en
vooral onze flexibele instelling
spreken de binnenvaart erg aan.
Nieuwbouw- en verbouwprojecten worden het bedrijf vooral
gegund door mond-tot-mond-

AA

Reinigt tanks, brandstofsystemen en motoren
Bespaart brandstof en reduceert emissies
Voorkomt bacterievorming
Voor alle brandstoﬀen en motoren
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Nu verkrijgbaar bij Slurink Bunkerstations!

reclame en tevreden klanten.
Wij informeren u graag over de
nieuwste ontwikkelingen en hebben interessante aanbiedingen in
petto. Wij zien u graag op onze
Novio Nautic-stand: 1103.
Bel voor meer informatie naar
ons kantoor: (024) 711 00 20.
Mailen kan natuurlijk ook:
info@novionautic.nl.

OR

De fabrikant van de nog steeds
niet weg te denken welbekende
groene EURO- en zwarte DELTApiloten, heeft na de ECO-, Sigmaen Falcon-line reeds een aantal
jaren een nieuw paradepaardje: de
TITAN-line.
Naast de TITAN-line van Radio

bestaande schepen vinden deze
instrumenten gretig aftrek. Met
name de gecombineerde bochten roerstandaanwijzer in de grotere MFL-uitvoering, maar ook in
het bijzonder de MFS-uitvoering
in lessenaars waarbij slechts een
geringe ruimte beschikbaar is.
Novio Nautic, de navigatiespecialist aan de Waalkade in Nijme-

AA

Zeeland DMP zullen wij ook weer
de vernieuwde MF-line van Alpha
tron Marine presenteren. Deze
MF-line wordt door veel klanten
als uiterst betrouwbaar en gebruiksvriendelijk ervaren. Deze
nieuwe en volledige digitale instrumenten vormen een bijzonder
harmonieus geheel in een compleet nieuwe lessenaar. Ook op

>> Vervolg van pagina 28
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Actie tot eind november 2019 bij Slurink
2 x 10L XBEE + GRATIS SodaStream®
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www.xbeebenelux.nl

