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VAKBLAD VOOR RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & OFFSHORE

Cruise special
Geniet
van de lente!
Perfectie waarop
u kunt vertrouwen
www.willemsen-interieurbouw.nl
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Dé Professionele
wasserij aan boord van
Rivercruise schepen

AL 50 JAAR
VOOROP IN MARITIEME
ELEKTRONICA

www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84

www.bampro.nl
www.probusmaritiem.nl

www.scheepsglas.nl

NAUTICAL EXPERTISE
FOR MARITIME
OPERATIONS

OP ZOEK NAAR DE
VOLGENDE STAP IN
UW CARRIERE?

WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RIVERTECH.NL

Glass ‘n ﬁt.......
uw partner voor
scheepsbeglazing!!!

0546 60 48 40
www.vistaprojects.nl

www.scheepsglas.nl

Parket en Vloeren BV

JMA 610 rivier radar
Daar vaart u de juiste koers mee

Voor al uw vloeren – teak
tapijt – grastapijt
PVC – gordijnen
project inrichting

Tel: 079-3300690
Web: www.astralift.nl

SAMEN GROEIEN
NAAR SUCCES
T: +32 (0)3 500 95 35

www.martin-membrane.com

Hoekstra

The art of decking

www.bolidt.nl

Advanced Wastewater
Treatment Technologies
for Vessels & Oﬀshore

Tel. +31 (0) 514551717
www.hoekstravloeren.com
info@hoekstravloeren.com

D U TC H Q UA L I T Y

SINCE

1956

www.rafa.nl

Kan op iedere
bestaande
radarkabel
worden
aangesloten
alphatronmarine.com

ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN

Electrical
Maritime Installations
PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart

www.anaco.be

+31 316 541759

(078) 682 12 14

www.droste-elektro.nl

www.vervoort.nl
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SCHEEPS
VLOEREN

T. +31 78 625 86 06
info@wavboat.eu
wavboat.eu

Al p h a
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VOOR ELK PROJECT

DIBA GROEP
INSPIRATIE VAN
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VAVIER MARINE INDUSTRIAL
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0413  27 41 05 WWW.DIBAGROEP.NL

Het juiste textiel
op de juiste plek.

Thuis in de
cruisevaart

SCHEEPSRAMEN

Bewerben Sie sich noch heute unter:

vikingcruises.com/careers.

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

Shipyard

www.dintex.nl

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

www.breejen-shipyard.nl
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No limits

Shipdecks
Our innovative mindset makes us
freerunners in heart and soul; when
appropriate or necessary, we push
the envelope of our competencies.
After all, what matters in the end is
the result: the perfect deck that
meets the highest standards in
terms of functionality and durability.
Bolidt decks are sound-insulating,
wear-resistant, non-skid, lowmaintenance and colourful.
Bolidt, no limits.
http://cruiseship.bolidt.com
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Schaalvergroting en innovatie zijn van alle tijden in de riviercruisevaart

Van stapelbedden naar suites
ting en de bulk aan nieuwe passagiers vanzelfsprekend. Maar de
toekomst en schaalvergroting voor
riviercruiseschepen wordt mede
bepaald door economische stabiliteit en wereldvrede. Of er voldoende animo en talent in Europa
is dat kan worden opgeleid tot bemanningslid, zal de tijd leren.

DOOR JOHAN DE WITTE

Waar in het verleden koopvaarders en fregatten hun koersen
kruisten en de handel tierde,
zocht men reeds vrijheid op het
water, ofwel: pleziervaart. Over de
binnenwateren het Statenjacht,
op zee de verkleinde Pina, Fluit
of Karveel! Een in olieverf vereeuwigd paviljoenjacht trotseert de
stroomversnelling aan de Kauber
Pfalz.
Laverend door de tijd ontmoeten
we waterrecreatie zoals met de zeegaande tweemastklipper Cornelia
in 1917 op zeilkamp. In 1951 is
het genieten op de Rival, die met
24 gasten de Lorelei passeert. De
reisfolder vermeldt gescheiden
slaapzalen!
Pioniers en trendsetters in de
passagiersvaart, zoals Feenstra,
Kamphuisen en Reitsma, bouwen
bestaande casco’s om tot passagiersschepen. Maar al gauw loopt
er nieuwbouw van stapel.

Bucketlist
Het nieuwe millennium geeft een
boost aan de ontwikkeling. Van
stapelbedden naar balkons en
suites. Amerikanen ontdekken
massaal het ‘reisje langs de Rijn’.
In 1992 opent het Main-Donaukanaal en komen Wenen, Boedapest en Constanta binnen bereik.
Ondernemers realiseren nu grote
en luxe passagiersschepen. Geen
wonder want de beleving van historisch Europa langs schilderachtige rivierroutes is uniek. In Amerika staat de Caribbean cruise op
1, maar op 2 staat Rhine-Donau
cruising!
Op een ranch in Arizona zegt een
farmer tegen zijn buurman:
“We have been everywhere on
vacation as in South America,
Africa, China, Asia and last year we
even went on a Caribbean cruise.
You name it, we’ve done it. But the
most amazing trip of them all was
the cruise with a Rhinecruiser from
Amsterdam to Budapest. So, put that
on your bucketlist!”

Kapitein gezocht

Jongens op zeilkamp in het ruim van de Cornelia.

De vraag waarom de animo van
Amerikanen, Australiërs en nu
ook al Chinezen zo groot is om
het oude Europa te beleven vanaf
een cruiser, is eenvoudig te beantwoorden. Je stapt aan boord en de
vakantie begint al meteen bij de
entree.
Overweldigd door gastvrijheid,
comfortabele luxe, gastronomische verwennerij en idyllisch reizend langs oevers met bergen en
kastelen, beleven de gasten cultuurhistorie vanaf het zonnedek
of genieten ze met een glas aan de
bar van de rivier met haar boeiende beroepsvaart. Dát maakt cruisen tot genieten.

Schaalvergroting
Aan de start van het seizoen lijkt
het aan de Dordtse Merwekade
of de rivercruisers zich vermenigvuldigen. In 2002 meerden er in
Dordrecht 169 passagiersschepen
af, in 2016 453! Soms wordt twee
jaar van te voren al een ligplaats

aangevraagd. Dordrecht en steden
langs de route varen er wel bij!
Vrije ligplaatsen en steigers zijn
door de toename aan cruisers
schaars geworden. Het is knokken
voor een plek.
Ieder jaar zijn er weer een stuk of
tien nieuwkomers. In totaal zijn
er zo’n 220 Rhine-Donau cruisers. Op de luxe 135-meters telt de
nautische en hotelcrew 56 koppen. Het aantal gasten varieert van
135 tot 180, afhankelijk van de
vraag of de uitvoering met cabins
of suites is.
De totale bouwtijd inclusief vervaardiging van equipment loopt
naar de 200.000 manuren. Een
kant-en-klaar schip weegt ongeveer 2.100 ton. De prijs tussen luxe
en uiterst luxe varieert van 15 tot
20 miljoen euro.

Internet aan boord
Storing of uitval staat niet in het
woordenboek van een cruiser. Installatie, materiaal en uitvoering
hebben dan ook het niveau van

opeengestapelde ervaringen en
zijn daardoor van de hoogste kwaliteit. Er zijn slimme technische
keukens. De voortstuwing is duurzaam. Geluid en trilling zijn tot
minimaal gereduceerd. Besturing
en nautische apparatuur zijn van
het merk ‘Betrouwbaar’.
De inrichting ontstijgt elk vergelijk
met die van de klipper Cornelia.
Rhine-Donau cruisers zijn luxe en
zeer technische schepen, waarvan
de ontwikkeling een Nederlands
patent is.
Sinds elke gast met laptop en
mobiel is uitgerust, is de dagelijkse aanslag op het internetsysteem aan boord zo’n 80 GB. Rond
2006 was onbeperkte data van
een schip nog iets futuristisch.
Men manoeuvreert nu techniek
aan boord van iPhone-niveau. De
datakosten overstijgen vandaag de
dag de brandstofkosten van het
schip.
Wereldburgers zijn nieuwsgierig
naar Europa. De welvaart neemt
toe; derhalve zijn schaalvergro-

Om schadevrij van Amsterdam
naar Boedapest te varen is een
kunst. Er wordt wel wat gevraagd
van een kapitein.
Kun je leidinggeven, ben je praktisch en teamgericht, hoffelijk voor
gasten, ﬂexibel, inventief, bezit je
een grote mate van verantwoordelijkheid, lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van
overig personeel in opleiding, heb
je praktische computerervaring,
communicatieve vaardigheden (in
woord en geschrift), een goede
beheersing van de Engelse en de
Duitse taal, het vermogen om
onder alle omstandigheden het
overzicht te bewaren en de juiste
prioriteiten te stellen en heb je, last
but not least, allround vaarwaterkennis... Dan maak je een kans.
Manoeuvreren kun je op de millimeter. Je kent de rivierbodem
tussen Straubing en Vilshoven als
je broekzak, evenals de Zeeuwse
wateren, Rijn en Main of de strecke
langs bijvoorbeeld Deggendorf.
Je bent ter plaatse op de hoogte
van de scherpe bochten en smalle
rivier, hebt 135 meter ervaring met
amper een decimeter water onder
de kiel. Het is je bekend dat te grote snelheid averij betekent.
Switch de piloot tijdig naar onafhankelijk. Het is een pré wanneer
je de intensieve duwvaart tussen
Wenen, Bratislava en Linz serieus
neemt. De strecke langs Gabcíkovo, en vooral boven de haven van
Gönyü, krijgt eveneens jouw volle
aandacht.
Kortom: afwisselend en veelzijdig werk. En je komt nog eens ergens…
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hybrid marine
WORLD EXPO 2017
The world’s only exhibition and
conference dedicated to electric
and hybrid marine propulsion
technologies, components
and solutions!
Hosting
Marine Maintenance World Expo,
the global exhibition dedicated to
vessel maintenance and repair
technologies and services

REGISTER NOW FOR YOUR
FREE EXHIBITION PASS!

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam
Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl

www.gebrsluyter.nl

Traditie combineren met
moderne kennis
Luxe passagiersschepen, grote jachten en
binnenvaartschepen worden door Da-Capo
voorzien van een volledig interieur.

GET THE A
TES IN
YOUR DIAD
RY NOW!

6 - 8 JUNE 2017

AMSTERDAM,
THE NETHERLANDS
DISCOVER THE VERY LATEST
AND NEXT-GENERATION
ELECTRIC & HYBRID
MARINE PROPULSION
TECHNOLOGY
3,000 atte

nde
and 250 con es
fe
participants in rence
2016

www.ElectricandHybridMarineWorldExpo.com
Da-Capo BV | Rivierdijk 423 | 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 | Fax 0184-618601 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl
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Veranderende bedrijfstak vraagt een
mee-veranderende overheid
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Ligplaatsen en beperte brugbediening ervaren ondernemers in de
riviercruise- en passagiersvaart
als grootste problemen. Dat
bleek in januari toen Koninklijke
BLN-Schuttevaer in vijf regio’s
de knelpunten inventariseerde.
Iedereen uit de branche was welkom, ook niet-leden.
Han van Roozendaal zat alle bijeenkomsten voor. Hij vertelt: “Er
is gekozen om de bijeenkomsten
op regioniveau te houden; veel
van de zaken spelen op regioniveau. Er is door de vereniging
een groot netwerk opgebouwd in

de regio’s; daar moet meer gebruik
van gemaakt worden om zaken op
te lossen.”
Van Roozendaal somt de meest
prangende kwesties op: vaarbevoegdheid en het Giethoorn-arrest, bemanningseisen, urenregistratie en arbeidstijden, afgifte
grijswater en de bedieningstijden
van bruggen en sluizen. Ook de
communicatie met bruggen en
sluizen moet volgens de rederijen
worden onderzocht.

Beperkte bediening
“Het vaarseizoen wordt steeds
langer in de branche en de bedieningstijden steeds korter. Ofwel:

er is sprake van een veranderende
bedrijfstak en dat vraagt een meeveranderende overheid, die daarop
inspeelt. Daar is zeker nog winst te
behalen”, stelt Van Roozendaal.
Bruggen en sluizen hebben in de
winter en ’s avonds vaak beperkte
openingstijden. De reders van passagiersschepen lopen in alle regio’s
van het land vaak tegen sluitingstijden aan tijdens vaartochten.
De bedieningstijden stemmen
niet overeen met het gedrag en de
wensen van hun klanten. Het zijn
vooral de lokaal opererende rederijen die tegen de beperkingen van
het bedieningsregime aanlopen.
Eveneens komt het steeds vaker
voor dat centrales niet goed per
marifoon bereikbaar zijn. Dan
moet er gebeld worden. Dit terwijl
de marifoon toch hét communicatiemiddel op het water is. Het is
een complex probleem omdat de
beheerders vaak gemeentes, waterschappen of provinciale overheden
zijn. De schippers zouden het plezierig vinden als de overheden inspelen op de veranderende marktsituatie.

boot of vergelijkbaar schip op
klasse 4 vaarwater met passagiers
te varen, als je wel een klein vaarbewijs en geen groot vaarbewijs
hebt.
Gemeentes kunnen met vergunningseisen en plaatselijke verordeningen verbieden dat er onder het
Giethoorn-arrest gevaren wordt.
De verwachting is dat Amsterdam
dat ook in de vergunningen gaat
opnemen voor de rondvaartboten
op de grachten.
Han van Roozendaal.
(foto’s EJ. Bruinekool Fotograﬁe)

ook voorzieningen moeten zijn.
Aanlegplaatsen die er al zijn, mogen niet zomaar weggehaald worden, maar moeten bij wijze van
spreken uitgebreid worden.
Aan opstapplaatsen en plaatsen
waar bussen kunnen komen, is
volgens veel schippers in de meeste steden een tekort. Met de haven
van Amsterdam heeft vooral de
BBZ, de vereniging voor de beroepschartervaart, een probleem.
Ligplaatsen verdwijnen voor charterschepen en er komt niets voor
terug, zo klagen ze.

Het is een trend die waarschijnlijk
de komende jaren landelijk zal
doorzetten. In Rotterdam varen
op alle watertaxi’s al schippers met
een groot vaarbewijs.
BLN-Schuttevaer heeft zich ingezet
om problemen voor de branche te
voorkomen en zorgt ervoor dat er
een opleiding ontwikkeld wordt
om versneld het beperkt groot
vaarbewijs te behalen. Dat moet
een landelijk praktijkexamen worden.

Aanlegplaatsen
Positief is de conclusie dat overal waar water is, met passagiers
wordt gevaren. Alleen niet iedere
gemeente realiseert zich dat er dan

Giethoorn-arrest
Speciale aandacht kreeg in Amsterdam het Giethoorn-arrest. Dat
maakt het mogelijk met een open

gordijnen

De verwarming
voor aan boord!

pvc-vloeren

vloerkleden
zonwering
vouwgordijen

Speedheat, 30 jaar ervaring in elektrische vloerverwarming
•
•
•
•

vloerbedekking

100% veilig
Betrouwbaar
CE en ISO 9001:2008
Flexibel
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Speedheat Breda
T.
M.
E.
W.

+31 (0)76 - 5204 703
+31 (0 )6 - 2270 1573
breda@speedheat.nl
www.speedheatbreda.nl

Specialist in het stofferen en inrichten
van cruiseschepen.

Leeghwaterstraat 11 4251LM Werkendam
T. 0183 66 31 59 | info@dikdenhollander.nl

www.dikdenhollander.nl

De Binnenvaartkrant

75
Cruise

28 maart
maart 2017
2017
28

6

Design en engineering
Nieuwbouw
Productie
Onderhoud
Renovatie
Reparatie
Europese dekking
Lift beheer

ALTIJD
DE BESTE
DEAL

Onze manier van werken draait om een langdurige en

en gebruik te voorkomen. Dit proberen we op een

vruchtbare relatie met onze klanten. We willen dat

originele manier te bereiken. Door merkonafhankelijk

onze klanten gedurende de hele levensduur een goed

te werken en zo kosten aan onderdelen bij zowel

gevoel aan de lift kunnen beleven. En dat ze onderaan

realisatie als het onderhoud te minimaliseren.

de streep bij ons altijd de beste deal hebben.

Zodoende kunnen wij u altijd snel behulpzaam zijn

Onze dienstverlening is er daarom specifiek op gericht

voor de gehele levensduur van de installatie, en hoeft

om onverwachte problemen en kosten bij uitvoering

de klant zich geen zorgen te maken om de lift.

Bezoekadres

Postadres

Contact

Prismalaan West 23

Postbus 178

Tel:

2665 PC Bleiswijk

2700 AD Zoetermeer

Fax:

079-3300691

Web:

www.astralift.nl

e-mail:

info@astralift.nl

079-3300690

Going up!

De
DeBinnenvaartkrant
Binnenvaartkrant

74Cruise

28
28maart
maart2017
2017

7

Bolidt on the ﬂoor
DOOR JOHAN DE WITTE

De kracht van Bolidt, opgericht
in 1964, is het ontwikkelen, produceren en toepassen van thermohardende kunststoffen. Bolidt
kunststofsystemen vindt u terug
in de vorm van industriële vloeren, scheepsdekken, slijtlagen
in de wegen- en utiliteitsbouw en
in sportvloeren. Deze systemen
beantwoorden aan de speciﬁeke
mechanische, chemische, elektrische en esthetische eisen van de
markt. Met eigen applicatieteams
worden de meest uiteenlopende
projecten wereldwijd uitgevoerd.
Onder andere De Rotterdam
(verticale stad van Rem Koolhaas
met zijn 160.000 vierkante meter
vloeroppervlakte), de Van Nelle
Fabriek, stadion De Kuip, Erasmus
Medisch Centrum, Science Museum in Londen en TU Delft dragen
het Bolidt-label, evenals musea,
ziekenhuizen, scholen, parkeergarages, winkels en kantoren.
Maritiem vertaalt zich dat in zo’n
170 cruiseschepen – waarvan de
grootste gemiddeld 20.000 vierkante meter vloer en dek per schip
hebben – Rhinecruisers, marine,
visserij en megajachten.
Gietvloeren zijn onovertroffen in
duurzaamheid en functionaliteit.
Voor architecten en kunstenaars
zijn Bolidt-applicaties buitengewoon inspirerend. In toepassingen
kan elke kleur, ﬁguur, afbeelding
of zelfgemaakt schilderij worden
gedigitaliseerd en in vloeren worden geprint/gegoten.
Bolidt heeft als identiteit ‘no limits’,
en beheerst vanuit Hendrik-IdoAmbacht alle onderdelen van de
bedrijfskolom van kunststofsystemen. Van ontwikkeling, productie,
advies en verkoop tot applicatie en
onderhoud… Alles onder één dak.

Bolideck Glow
genereert energie
“Met Bolideck Glow hebben we
een wereldprimeur”, zegt Jacco

(foto’s Bolidt)

van Overbeek, directeur van de
maritieme divisie. “Om in ontwikkeling voorop te lopen moet
je goed luisteren naar klantspeciﬁeke wensen. Derhalve zijn onze
technische ontwikkelaars in ons
innovatiecentrum voortdurend op
innovatie gefocust.”
Voor Bolideck Glow kwam Royal
Caribbean International als grote
klant met de vraag of er een dekmateriaal ontwikkeld kon worden
dat energie opslaat. “We waren er
al een tijdje mee bezig, niettemin
was dat voor onze specialisten in
het innovatiecentrum reden om er
een tandje bij te zetten.”
“Onlangs hebben we Bolideck
Glow geïntroduceerd, hetgeen
een lichtgevend dekmateriaal is
dat opgeslagen zonne-energie gebruikt om in het donker licht uit
te stralen. Dit nieuwe product kan
worden verwerkt in de bestaande

Bolideck Select- en Bolideck Future
Teak-deksystemen die reeds op
grote schaal aan boord van cruiseschepen worden toegepast.”

Blikvanger
Ook biedt het scheepsontwerpers meer ruimte om spannende
nieuwe concepten te ontwikkelen
evenals de ambiance van luxe en
kwaliteit te leveren. Bolideck Glow
is niet alleen een oogstrelende
blikvanger, maar ook energiebesparend doordat er minder verlichting nodig is.
“Eveneens verhoogt het de veiligheid door vluchtroutes en vluchtwegaanduidingen te verlichten.
Dat zijn redenen waarom Royal
Caribbean International dit jaar
het materiaal laat aanbrengen
op zijn cruiseschepen Harmony
of the Seas en Symphony of the
Seas.”

Bolideck Glow is geschikt voor talloze toepassingen aan boord van
deze schepen, zoals joggingbanen
of in de vorm van aanwijzingen,
maar ook rond belangrijke faciliteiten en attracties.
Deze unieke ontwikkeling presenteerde Bolidt van 12 tot en met
15 maart tijdens het jaarlijks en
grootste evenement voor de cruiseindustrie, de Seatrade Cruise Global 2017 in Fort Lauderdale (VS).
Diverse klanten vragen: Is dit
waar? Ja het is waar en uniek.
Bolidt is daar trots op.

Rivercruising
Daar waar glamour, romantiek en
comfort samengaan aan boord
van de jacht- en cruisebranche is
Bolideck Future Teak populair.
Het oogt en voelt als een echt teakdek, is duurzaam en gemakkelijk
in onderhoud.

Tropisch teak is in onze tijd een
aanslag op het milieu en derhalve
kostbaar. Je moet er niet ‘zweverig’
over doen; niet enkel de zwaartekracht maar ook de gevraagde
functies zetten je met beide benen
aan ‘dek’.
Materiaal- en applicatiekennis op
dit gebied brengt Bolidt in contact met architecten en naast grote
wereldwijd opererende zeecruiserederijen ook met de Rhine-Donau
cruising. Zoals AmaWaterways,
Scylla, Scenic Tours, Viking River
Cruises, Avalon Waterways, Lüftner Cruises, Exellence River Cruises, A-Rosa, Rivercruises en River
Tours.
In geval van renovatie is opschieten in de cruise-business een voorwaarde. Kennis van het eigen product is dan essentieel, precies waar
Bolidt de concurrentie met eigen
applicatieteams een stap voor is.
Bolidt biedt verschillende vloeren dekafwerksystemen aan, elk
met hun eigen functie voor de
algemene en voedselindustrie,
openbare gebouwen, civiel, rail
en infra, sport, scheepsbouw. Het
bedrijf is ook een partner van
Defensie.
En omdat gietvloeren buitengewoon slijtvast zijn en 100 procent
UV-bestendig, blijvend elastisch,
geluiddempend, warmtegeleidend
alsook naadloos en eenvoudig te
reinigen, waarom zou je dan als
particulier niet even kijken op
www.odeaandevloer.nl voor speciﬁeke stijlen en sferen.
Ode is een dochteronderneming
van Bolidt en richt zich op gietvloeren voor woningen. Met Ode
kies je voor een gietvloer van eigen
bodem en je haalt er de beste gietvloer mee in huis.

www.bolidt.nl
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'àSVOTFSF'MVTTTDIJGGFTVDIFOXJS4JFBCTPGPSUBMT
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EFSWPSHFHFCFOFO3JDIUMJOJFOVOE(FTFU[F
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(FXÊISMFJTUVOHEFTGBDINÊOOJTDIFO4DIJGGTCFUSJFCT
(VUF4USFDLFOLFOOUOJTTF
%FVUTDIFVOEPEFS
&OHMJTDIF4QSBDILFOOUOJTTFWPO7PSUFJM 8JSGSFVFOVOTBVDIàCFS#FXFSCFSBVTEFS'SBDIU5BOLTDIJGGGBISU
#FJ&JHOVOHXFSEFO4JFGàSEJFOFVF"VGHBCFJOUFOTJWHFTDIVMU
(VUF6NHBOHTGPSNFO

#FXFSCFO4JFTJDIOPDIIFVUFVOUFS vikingcruises.com/careers.
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Dintex Textiel: ook zeer welkom bij u aan boord
DOOR MENNO BONNEMA

Dintex Textielgroothandel is al
jaren hoﬂeverancier van kwaliteitstextiel. Dintex levert textielwaren aan de zorgsector, de horeca, (semi-)overheidsinstellingen
en aan projectinrichters. Ook
aan boord van menig cruiseschip
vind je de producten van deze
Noord-Hollandse onderneming.
Wij gingen een kijkje nemen
bij het bedrijf in de kop van
Noord-Holland.
De naam Dintex zal niet gelijk bij
iedere binnenvaartschipper een
bel doen laten rinkelen. Toch zijn
de producten van de textielleve-

rancier bij vele luxe cruiseschepen
aan boord terug te vinden. In de
vorm van bijvoorbeeld tafellakens,
beddengoed, badlinnen en droogdoeken levert Dintex al jaren lang
aan ook de scheepvaart.
Het bedrijf is gevestigd in Hippolytushoef en zit op amper een kilometer afstand van de Waddenzee,
hemelsbreed zo’n 20 kilometer
van marinestad Den Helder. Die
marine is trouwens niet de reden
dat het bedrijf hier gevestigd zit,
maakt directeur Gijs Wilms meteen maar duidelijk. “Nee, dat is
meer toeval. Het oorspronkelijke
bedrijf is in 1925 opgericht in
Breda. Het bedrijf had toen een

duidelijke link met de kloosters
aldaar. Die hadden veel linnen nodig. Zo is het allemaal begonnen.”
Wilms heeft in 1995 het bedrijf
overgenomen en het laten verhuizen naar de plaats waar het nu zit.
Voor de rest is er natuurlijk in de
loop der tijd ook veel veranderd.
Textiel wordt tegenwoordig niet
of nauwelijks meer in eigen land
geproduceerd, maar komt uit Aziatische landen.
“Onze belangrijkste taak tegenwoordig is de kwaliteitsbewaking
van de producten die we aan onze
zeer diverse klantenkring leveren”,
zo vult Guido Huizink aan. Hij is
verantwoordelijk voor de inkoop
en voor de productontwikkeling.
Dat betekent dat hij veel op reis
is naar de ver gelegen landen waar
de textielproducten worden gefabriceerd.
“Wij doen constant aan kwaliteitsbewaking van het uitgangsmateriaal. De producten die wij leveren
aan onder andere hotels, ziekenhuizen en dus ook de scheepvaart
moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Onze producten vallen
onder de noemer object textiel,
hetgeen inhoudt dat de stoffen
vanwege hygiëne intensief gewassen worden. En intensief wassen
betekent gewoon dat je extra hoge
eisen aan je textiel moet stellen.”
Nogmaals Huizink: “Als we het

(foto’s Dintex)

hebben over textielproducten voor
de scheepvaart, moet je vooral
denken aan cruiseschepen. Daar
leveren we van alles: van tafellakens tot beddengoed, van handdoeken tot matrassen.”
Wat betreft die laatste: die moeten
voor het personeel weer aan heel
speciﬁeke eisen voldoen. Dan tellen brandwerende eigenschappen
een heel belangrijke rol.
Huizink mag graag samenwerken
met de cruisebranche, zo geeft hij
aan. “Ja, dat zijn vaak interessante
opdrachten. Je mag meedenken
met de wensen van de klant. En
omdat wij veel kennis in huis hebben, kunnen we bij de inrichting
van nieuwe cruiseschepen vaak

met goede ideeën ons steentje bijdragen.”
Dat de scheepvaart wel een aparte
eend in de bijt vormt bij het cliënteel, wil Huizink ook nog wel even
benadrukken. “Dat is waar. Het is
nou eenmaal zo dat cruiseschepen
maar beperkt op een bepaalde
plaats liggen. Als zij bijvoorbeeld
300 nieuwe kussens nodig hebben, dan moeten wij snel kunnen
handelen. Die producten moeten
dan afgeleverd worden vóór het
schip weer vertrokken is. Dan is
het ook handig dat we veel artikelen op voorraad hebben, zodat we
zeer snel kunnen leveren.”

www.dintex.nl

Optimaal genieten van een riviercruise van Feenstra
Als gerenommeerde aanbieder staat Feenstra Rijn Lijn bekend om haar grote aanbod van
riviercruises. Ongeacht schip of
bestemming, de jarenlange ervaring van Feenstra staat garant
voor een prima geregelde en tot
in de puntjes verzorgde riviercruise.
Een riviercruise blijft een heel aantrekkelijke manier van vakantie
vieren. De huidige vakantieganger
zoekt steeds vaker naar een kwalitatief hoogwaardige vakantie.
Comfort, verzorging, accommodatie en afwisseling spelen daarbij een grote rol en al die facetten
worden door Feenstra uitstekend

gecombineerd in een riviercruise.
Het leven aan boord is ongedwongen en tijdens de reis genieten de
passagiers volop van de verschillen in cultuur en geschiedenis.
Als geen ander kent Feenstra de
rivieren en bijbehorende vaargebieden. Deze kennis wordt gebruikt om regelmatig nieuwe reizen
te ontwikkelen en bestaande vaarschema’s te optimaliseren. Bij het
samenstellen van de reizen wordt
terdege rekening gehouden met
de wensen van de ‘moderne’ passagier. Wil die ’s nachts of overdag
varen, is die actief of passief, wat
verwacht hij van de verzorging? En
bovenal: hoe kunnen we ervoor

zorgen dat we aan al zijn wensen
tegemoetkomen?
Voor de Nederlandse en Belgische
markt heeft dat geresulteerd in een
aanbod van meer dan 70 verschillende routes met ruim 130 afvaarten. De cruises worden uitgevoerd
door negen verschillende schepen,
elk met hun eigen uitstraling en
sfeer. De beschrijving van de reizen
en de schepen is terug te vinden in
een prachtige, 180 pagina’s tellende, brochure maar natuurlijk ook
op de onlangs vernieuwde website
www.feenstrarijnlijn.nl.
Variatie biedt Feenstra Rijn Lijn
niet alleen door diverse vaarroutes
en schepen aan te bieden, maar

ook door een aantal reizen een
speciaal thema mee te geven. Zo
zijn er tegenwoordig ﬁetscruises,
culinaire cruises, wijncruises en
verrassingsreizen. Ook worden in
het najaar cruises aangeboden met
muziek en zijn er de geliefde Kersten Nieuwjaarscruises.
Een riviercruise kan men indelen
zoals men zelf wil. In grote steden,
zoals Keulen, Koblenz of Wenen
en Boedapest worden excursies
georganiseerd, maar men is ook
vrij om aan boord te blijven of op
eigen gelegenheid de stad in te
gaan. Ook voor deelname aan de
activiteiten aan boord geldt het
motto: vrijheid, blijheid.
Naast de reizen die voor de individuele passagier en groepen worden georganiseerd heeft men bij
Feenstra de mogelijkheid om een
schip exclusief te charteren, zodat
men met een select gezelschap
een weekendje of een midweek

over hele schip beschikt.
De schepen van Feenstra zijn niet
alleen een op de Nederlandse wateren bekende verschijning. Een
groot deel van de cruises wordt
uitgevoerd op de Rijn en haar zijrivieren en de Donau vervult een
steeds belangrijkere rol in het programma. Ieder jaar wordt er veel
aandacht gegeven aan nieuwe bestemmingen en het is daarom niet
verwonderlijk dat Feenstra zo’n
grote schare trouwe klanten heeft.
Voor meer informatie over de reizen en mogelijkheden kan er met
Feenstra worden gebeld of gemaild. Ook staat alle informatie
op de website van Feenstra. Tevens
is daar de beschikbaarheid te zien
en kan er op hutnummer worden
gereserveerd.
Telefonisch via (026) 445 28 05 of
per mail: info@feenstrarijnlijn.nl
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Uw pompenspecialist
Ballasten / ontballasten – Ejectors
Drinkwatervoorziening – Hydrofoors
Zwart- en grijswater pompen – Dompelpompen
Brandbluswater – Zelfaanzuigende centrifugaalpompen
Dekwas – Luchtgedreven membraanpompen
Brandstof en smering – Tandradpompen
Dek layout – Kleppen en afsluiters
Pomp-onderdelen
Service & Onderhoud

All Pumps Holland B.V.
Buitendijks 11 . 3356 LX Papendrecht . Nederland
Tel. +31 (0) 786 414090 . Fax +31 (0) 786 151057
info@allpumpsholland.nl . www.allpumpsholland.nl
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Vakantieschip Prins Willem-Alexander
vaart een nieuwe koers
Al 45 jaar vaart Vakantieschip
Prins Willem-Alexander, met ongeveer 2.000 zieken en gehandicapten per jaar, door Nederland,
België en Duitsland. Toch is het
volwaardige zusje niet zo bekend
als collega-schepen van het
Nederlandse Rode Kruis en de
Zonnebloem. Het grote verschil
met soortgenoten is dat het
Vakantieschip zich richt op
groepen.
“Zorgorganisaties varen met ons
mee en dragen zelf zorg voor de
gehele invulling van de reis. Aangepaste reizen naar wens”, aldus
de directeur John Vierhouten. Hij
zwaait sinds anderhalf jaar de
scepter en probeert gezamenlijk
met de klant te kijken wat de mogelijkheden zijn.
“Er zijn klanten die niet meer zelf
de facilitaire zaken (schoonmaak
en eten) kunnen of willen invullen en daar proberen wij de klant
in te faciliteren. Het zou immers
zonde zijn als het zou betekenen
dat gasten van die zorginstelling
niet meer mee zouden kunnen.
Tijden veranderen en daar willen
we graag in mee buigen. Ook aan
boord worden er allerlei dingen
geregeld en georganiseerd om de
klanten te ontzorgen. Het schip
heeft afgelopen winter op een aantal vlakken ook een metamorfose
ondergaan waardoor het hotelge-

voel meer benaderd wordt binnen
de mogelijkheden die er voor onze
doelgroep zijn.”
“Gelukkig kunnen we daarin vertrouwen op sponsoren en vrijwilligers die ons in deze tijden ondersteunen met raad en daad. Wij
zijn een non-proﬁt organisatie die
een schip verhuurt aan zorgorganisaties en dit tegen een zo laag
mogelijke prijs. Het schip is veertien jaar geleden gesponsord door

het Innovatiefonds en hierdoor
kunnen we dit werk doen. Het is
prachtig om te zien hoe gasten, die
normaal niet op vakantie kunnen,
hier toch mee kunnen en even
de eenzaamheid en de ziekte aan
wal kunnen laten. Door de zorg
en aandacht die er hier voor ze
is, gaan ze weer lopen zonder rollator of zelf eten. Natuurlijk zijn
het geen wonderen maar zorg en
aandacht is er vaak niet of weinig

en daar worden mensen niet beter
van.”

Sponsors en giften
“Wij hopen dit werk nog lang te
mogen doen”, vervolgt Vierhouten. “Maar dat hangt uiteraard wel
af van sponsors en giften. Met de
twee eerdergenoemde organisaties vóór ons vallen wij vaak in
de schaduw en komen op deze
manier ook niet echt in beeld bij

grotere sponsoren. Maar om bestaansrecht te hebben, moeten we
in deze tijden wel steun hebben
van die groep trouwe sponsoren.
We zijn als stichting druk met
bekijken van de markt en zoeken
naar mogelijkheden om daar een
zo goed mogelijk product tegenover te zetten. Intussen genieten
onze gasten nog steeds van onze
accommodatie die in overleg met
de klant zo dicht mogelijk bij huis
de gasten ophaalt. Dit zorgt voor
een korte reistijd waar onze (vaak
dementerenden of chronisch zieke) gasten erg blij mee zijn. We
zijn een drijvende zorginstelling
met verschillende salons en ook
grote aangepaste toiletten. Het is
bij ons aan boord mogelijk om
met bed en al van de ruime hutten
met de grote lift op het zonnedek
te komen, zodat ook bedlegerige
mensen van de zon kunnen genieten. Voorbijkomende vergezichten
en mooie oude plaatsjes langs de
vaarwateren zorgen voor ontspanning en afwisseling. Onze gasten
leven hier het hele jaar naar toe
en komen helemaal uit de dagelijkse beslommeringen die in een
verzorging of verpleegtehuis van
toepassing zijn. Werk doen met
de dankbaarheid van deze grote
groep eenzame ouderen en zieken is mooi en van toegevoegde
waarde.”

Passagiersvaart groeit in Limburg - gemeentes
willen de boot niet missen
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Ook in de regio Zuid-OostNederland werd door Koninklijke BLN-Schuttevaer geïnventariseerd wat er leeft bij ondernemers in de passagiersvaart. In
het
Maas-Binnenvaartmuseum
in Maasbracht kwamen vertegenwoordigers van rederijen
en adviesbureaus bij elkaar
om onder leiding van Han van
Roozendaal knelpunten te bespreken.
De Europese Unie werkt aan nieuwe regels voor vaarbevoegdheden
maar wil geen moeilijke, nieuwe
regels instellen. Er ontspon zich
een discussie bij de ondernemers uit de passagiersvaart over
de (on-)mogelijkheden met een
(beperkt) groot en klein vaarbewijs. In Limburg heb je vele kleine
rondvaartbedrijven. Moet je dan
kwaliteitseisen van het personeel
koppelen aan de lengte van het
schip? En aan welke eisen moet
een open rondvaartboot voldoen?
Sinds 1 januari moeten de arbeidstijden voor het personeel apart
geregistreerd worden. In de wet
Registratie Arbeidstijden staat dat
je de gewerkte arbeidstijden moet
opschrijven, maar niet hoe dat

moet. Kan dat in het werktijdenregistratieboek?
Waaraan moet je voldoen? Wat te
doen met onderbrekingen, pauzes
en de rusttijden? Waaraan moet
de passagiersvaart voldoen? Eén
ding is wel zeker: de overheid gaat
handhavend optreden.

moeten worden dat de provincie
er samen met de gemeenten voor
gaat zorgen dat er voor de passagiersvaart langs de Maas waterafgiftepunten komen.

Ingangen

Aanlegfaciliteiten
Riviercruiseschepen zijn geleidelijk aan groter geworden, waardoor ze ook meer passagiers aan
boord hebben. De groei van het
aantal cruiseschepen dat door
Limburg vaart, is in 2016 opgelopen tot meer dan honderd. Deze
ontwikkelingen stellen hun eisen
aan aanlegfaciliteiten. Met goede
afmeermogelijkheden in de steden langs de Maas mag en kan
verwacht worden dat de groei van
de cruisemarkt zich in Limburg
versneld zal doorzetten. Voor de
provincie is dit reden om via de
uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen en het Actieplan Waterrecreatie Midden- en
Noord-Limburg te bevorderen dat
er goede aanlegfaciliteiten voor
cruiseschepen komen.
Gemeentes willen de boot niet
missen. Vorig jaar heeft de gemeente Roermond – samen met

Vorig jaar investeerde Roermond de aanlegsteiger voor cruiseschepen. (foto
Noud van der Zee)

de provincie – fors geïnvesteerd in
betere aanlegmogelijkheden.
Ook nabij het witte stadje Thorn
hebben de gemeente Maasgouw
en het provinciebestuur gezamenlijk voor goede afmeermogelijkheden gezorgd. En de gemeente
Venlo wil via nieuwe voorzieningen beter bereikbaar worden voor
de riviercruisevaart en zo inspelen
op deze groeimarkt.
In Maastricht worden de rederijen
en hun passagiers geconfronteerd
met laagwaardige aanlegfaciliteiten, die volledig gedateerd zijn en

niet voldoen op de wensen van de
rederijen, touroperators en hun
gasten. Het product sluit niet aan
bij het niveau van de binnenstad
van Maastricht. Rederij Stiphout,
de exploitant van het afmeerponton, overlegt met het gemeentebestuur over een betere aanlegmogelijkheid.
De vergadering stemde in met het
voorstel van gespreksleider Han
van Roozendaal om bij de provincie Limburg te informeren naar
een beleidsplan Water. In zo’n
‘waterplan’ zou dan opgenomen

De aanwezige ondernemers kwamen tot de conclusie dat de Limburgers Limburg met de rug naar
de Maas staan. De inwoners zijn
niet bekend met de belangrijke
(economische) rol die de scheepvaart vervult. Dit gegeven speelt
ook in de politiek op gemeentelijk
en provinciaal niveau.
Nico Evens, regiocoördinator van
BLN-Schuttevaer, zei: “Ik zit namens de leden bij diverse overleggen met het provinciebestuur en
gemeentes. Bij de beleidsmakers
moeten we zijn om bijvoorbeeld
die aanlegsteigers voor de passagiersvaart te bewerkstelligen. Samen moeten we proberen de juiste
ingangen te vinden bij provincie
en gemeenten.”
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Het juiste textiel op de juiste plek.
De specialist in bed-, bad-, keuken- en tafellinnen voor de scheepvaart.

Postbus 4 . 1777 ZG Hippolytushoef | Bezoekadres: Molenveld 10 . 1777 HP Hippolytushoef . Nederland
T: 0227-594 694 . E: sales@dintex.nl . W: www.dintex.nl

ZORG VOOR UW AFVALWATER

CONTACT
WATER
WATER AFVAL
AFVAL
VERWERKING
BV
VERWERKING BV
Maasboulevard
24-26
Maasboulevard
268
3331 ML ZWIJNDRECHT
ZWIJNDRECHT
The Netherlands
Netherlands
The
T. +31
+31 78
78 625
625 86
86 06
06
T.
F. +31
+31 78
78 68
68 200
200 78
78
F.
info@wavboat.eu
info@wavboat.eu
wavboat.eu
wavboat.eu

Bewust omgaan met uw afvalwater; daarin neemt Water

van zorg. Want hoe gaat u dit organiseren? WAV biedt de

Afval Verwerking BV (WAV) het voortouw. Sinds 2011 zijn

oplossing. Wij nemen uw afvalwater én uw zorg van u over.

wij dé milieuvriendelijke partner voor passagiersschepen
in de Amsterdamse haven. Het afvoeren, transporteren en

HOE GAAN WIJ TE WERK?

verwerken van afvalwater is bij ons in goede handen. Ook

Water Afval Verwerking BV komt op een afgesproken tijd en

als u aanmeert buiten Amsterdam, helpen wij u graag.

locatie naar u toe. Wij verzamelen het afvalwater bij u aan
boord en pompen het veilig naar ons eigen schip. Daarbij

De nieuwe wet schrijft voor dat u zich op een

hoeft niets te doen. Ook de verdere verwerking en het

milieuvriendelijke manier ontdoet van uw afvalwater. Een

transport verzorgen wij volledig volgens de wettelijke norm.

goede zaak voor de natuur, maar wellicht ook een bron

U heeft er geen omkijken naar.
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Speciale liften zijn standaard bij Astralift
DOOR JOKE HEIKENS

Bij veel schepen moet het bovendek aangepast worden als men er
een lift in wil. Astralift maakt de
liften echter zó dat het bovendek
kan blijven en daarmee bespaart
het veel kosten. “Wij zijn gespecialiseerd in bijzondere gevallen”, zegt technisch directeur
Arjan Evers.
Veel cruiseschepen hebben liften aan boord. “Het zijn toch
vaak oudere mensen die met een
cruiseschip meegaan. Zeker met
riviercruises”, legt broer Wilbert
Evers, de Sales & Design Manager
van Astralift, uit. “Deze mensen
kun je geen trappen laten lopen,
zeker niet op een schip. Veel van
deze mensen zijn slecht ter been,
waardoor een opstapje al een probleem vormt.”
“Een lift waar een naadloze overgang is, is een must voor deze
doelgroep. Daarnaast is het voor
de mensen wel zo ﬁjn als deze liften net zo werken als die op het
vasteland, alle knoppen doen hetzelfde. Comfort en eenvoud, maar
wel design, dat is wat wij leveren.”

De beste oplossing
in design
Glazen liften zijn een specialiteit
van Astralift, dat zie je al in de vestiging in Bleiswijk, waar je met een
glazen lift naar de juiste verdieping
wordt gebracht. Wilbert Evers:
“We zijn altijd bezig met nieuwe

Arjan (links) en Wilbert: “We zijn helemaal onafhankelijk.” (foto Joke Heikens)

projecten. Zoals voor scheepswerf Den Breejen waar we bestaande schepen ombouwen. Dit
gaat om de Verdi en de Carmen.

Een particulier kocht deze schepen
en gaf Den Breejen de opdracht
om de schepen te verbouwen. De
scheepswerf huurt ons in om de
liften erin te bouwen.”
“Wij kunnen een lift in een schip
bouwen zonder dat het hele bovendek eruit moet. Dat bespaart
veel kosten. Werven komen bij ons
met een speciﬁeke vraag, waar wij
een antwoord op bedenken. Wij
doen niet in standaardproducten
die van de lopende band komen,
maar wij kijken naar de beste oplossing in ieder speciﬁek geval.
Daarbij hebben we overleg met
de eigenaar van het schip en vaak
ook met een binnenhuisarchitect
om de lift in het hele design op te
laten gaan.”
“We denken mee met klanten wat
voor hen de beste oplossingen
zijn. De vraag van de markt is bepalend voor wat wij leveren. We
leveren liften op maat, ook qua
afmetingen. Standaard is niet ons
ding.”

Zelfstandig

(foto Astralift)

Dertien jaar geleden begonnen de
twee broers en een compagnon
Astralift. Daarvoor werkten ze alle
drie ook al in de liftenbranche.
“Onze vaders werkten ook al in
de liftenbranche”, vertelt Wilbert.
“Met de derde compagnon, Martijn van Gilzen, zijn we een eigen
bedrijf begonnen, waarbij Martijn
en Arjan allebei directeur zijn en
ik het creatieve deel van het bedrijf
en de sales voor mijn rekening
neem.”
“We zijn helemaal onafhankelijk – geen investeerders en geen
banken of een grote multinational. We zijn helemaal eigen baas
en daardoor kunnen we ons eigen
plan trekken. We hebben onze eigen fabriek waarin we onderdelen

maken en voor de rest kopen
we onderdelen in, merkonafhankelijk.”
“We bepalen zelf waar we inkopen.
Daardoor weten klanten ook dat
wij liften en onderdelen van goede, vaak Duitse, kwaliteit leveren.
Wij leveren liever tachtig liften per
jaar waar klanten blij mee zijn en
die het goed doen, dan 300 liften
waar altijd problemen mee zijn. In
de scheepsindustrie leveren we zes
tot tien liften per jaar, maar dit kan
zeker verder groeien.”

Storingen
Arjan Evers is de technisch directeur, hij neemt met zijn team alle
telefoontjes over storingen aan.
“Iedere lift leveren wij met een set
reserveonderdelen, zodat wij niet
voor iedere drukknop die kapot is,
in hoeven te vliegen. Dan wordt
het een dure knop! Als iemand
belt met een probleem, kijken we
eerst of ze het zelf op kunnen lossen. Pas als het probleem groter
is, sturen we onze servicedienst
eropaf. We hebben zeventig man
in dienst, waarvan zes mensen
permanent beschikbaar zijn voor
storingen in liften op schepen.”
“Als het nodig is, sturen we meer
mensen op pad. Onze mensen weten ook wat staal is, wat staal doet
en wat staal in combinatie met andere grondstoffen doet.”
“Onderhoud is iets waar we ons
steeds meer mee bezig houden.
Doordat we merkonafhankelijk
zijn, kunnen we alle liften onderhouden. Als het nodig is, kopen
we ook in het buitenland onderdelen voor de lift. Zolang het
maar werkt, dat is onze standaard:
wij gaan pas weg als de lift weer
werkt.”
“Bij de cruiseschepen komen storingen niet heel vaak voor, daar

botst hooguit iemand met zijn
scootmobiel of een rolstoel tegen
een deur aan waardoor die niet helemaal recht meer is. Erger wordt
het niet. Hoe asocialer de mensen
zijn die ergens wonen, hoe vaker
er storing is in een lift, dat hebben
wij wel gemerkt.”
“In de winter doen we groot onderhoud aan de riviercruiseschepen. Dan liggen de schepen vaak
in Duitse havens. Ons mannetje
in Venlo bedient de haven van
Keulen voor Nederlandse tarieven.
Dat maakt het voor veel eigenaren
extra aantrekkelijk.”

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
In de fabriek van Astralift werken
alleen dove mensen of mensen die
zwaar beperkt zijn in hun gehoor.
“Dat is niet met opzet zo gegaan.
Onze oudste werknemer is doof.
Hij werkte ook al voor onze vader,
we kennen hem al sinds we klein
waren.”
“Toen we ons eigen bedrijf begonnen, vroegen we hem om bij ons
te komen werken. We vroegen
hem of hij meer mensen kende
die wij als personeel konden aannemen en zo kwam het dat hier
meer doven werkten.”
“Bij ons nieuwste personeelslid
hebben we speciﬁek bij de sociale
werkvoorziening gevraagd naar
een dove jongen; dat maakt de
communicatie onderling makkelijker. Wij kennen geen gebarentaal, maar we komen er toch wel
uit met hen.”

www.astralift.nl
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• Turn Key Delivery
• Total Electric Installation
• Diesel- Electric Propulsion
• Toonaangevend in de cruisevaart
De Krib 3 . 6916 AN TOLKAMER . The Netherlands
Phone : +31 316 541759 . Internet : www.droste-elektro.nl . E-mail : info@droste-elektro.nl

HVAC

refrigeration systems

fire protection

sanitary

vacuum & environmental systems

Tel. 0031 (0)184 - 613911
info@klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
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AIDAprima: Noordzeestormen in plaats van
palmstranden
Bij een zeecruise denk je al gauw
aan tropische temperaturen met
wuivende palmbomen en hagelwitte zandstranden. De cruiseindustrie is booming business. Het
ene luxe drijvende hotel na het andere loopt ‘van de lopende band’,
zo lijkt het.
En die ﬂatgebouwen met zoveel
mogelijk balkonnetjes worden almaar groter. Ze kunnen soms tot
6.000 passagiers vervoeren. De
tropische eilanden kunnen de toestroom nauwelijks meer aan. Dus
zoeken de maatschappijen naar
nieuwe bestemmingen.
Zo heeft AIDA Cruises een schip
speciaal voor de Noordzee laten
bouwen. Sinds vorig jaar komt de
AIDAprima wekelijks in Rotterdam aan. Het schip arriveert donderdagochtend nog middenin
de nacht,. Op vrijdag vertrekt
het weer om 06.00 uur voor een

rondje Hamburg-SouthamptonLe Havre-Zeebrugge en terug naar
Rotterdam.
Het hele jaar door, elke week weer.
Maar dat weer doet het hem nu
net. In de zomer is het vaak lekker
aan dek, maar in herfst en winter
is het niet altijd even plezierig. Een
enkele gast waagt zich in dikke jas
aan de reling. Zeker met stormweer kan het op die verraderlijke
Noordzee behoorlijk spoken.
De staf aan boord houdt er rekening mee en bij (dreigend) slecht
weer slaat men gewoon een haven
over. Jammer voor de passagiers,
maar het is in de cruisevaart net
als met garanties bij beleggen: resultaten uit het verleden…
Als Zeebrugge noodgedwongen
wordt overgeslagen, komt het
schip eerder naar Rotterdam. Een
extra nachtje in de Maasstad is dan
het gevolg.

Toen in mei 2016 de Koningsdam
bij Cruise Terminal Rotterdam
werd gedoopt, moest de AIDAprima even uitwijken naar de
Eemhaven, waar tot voor kort nog
een containerterminal was. Heel

wat anders dan een idyllische plek
onder de palmbomen. Gelukkig
is er aan boord voldoende ‘prima’
vermaak.
TEKST EN FOTO’S: PIET VAN DIJK

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

Den Breejen Shipyard: klantgericht denken bij nieuwbouw en reﬁt van riviercruiseschepen

Nieuwbouw en reﬁt gaan bij Den Breejen
hand in hand
Den Breejen Shipyard heeft een
goede naam opgebouwd in de
Europese markt van riviercruiseschepen. Een aantal vaste relaties zorgde de afgelopen zestien
jaar voor stabiliteit en gestage
omzetgroei.
Opleveringen voor Avalon, Scenic
en Emerald Waterways hebben
bijgedragen aan een aanzienlijke
vlootuitbreiding van deze rederijen. Elk met een geheel eigen,
herkenbare uitstraling, en een
totaal verschillend interieur. Volgens Ilona Kamsteeg-den Breejen
ligt daar ook de kracht van Den
Breejen: “Klantgericht meedenken
vanaf het eerste ontwerp tot aan de
oplevering van het schip. Flexibi-

liteit in engineering en uitvoering,
zodat elk schip uniek is.”
Als overeenkomst hebben alle recent gebouwde schepen dat het
luxe niveau aan boord bijzonder
hoog is. State-of-the-art installaties
gecombineerd met duurzame oplossingen dragen bij aan een optimaal comfort voor de passagiers.

nenzwembad in het achterschip.
Het zwembad beschikt over een
glazen overkapping die bij mooi
weer open kan. De vloer van het
zwembad kan omhoog, waardoor
het volledig wordt afgesloten en
in de avond kan worden omgebouwd tot bioscoop. Een multifunctionele oplossing waarbij de
beschikbare ruimte aan boord optimaal wordt benut.

Rhône en Saône
Aan Emerald Waterways is in
februari het 110 meter lange passagiersschip Emerald Liberté opgeleverd. De lengte is een bewuste
keuze omdat het vaargebied van
dit schip afwijkt van de eerder gebouwde schepen voor deze rederij.
Reizen worden aangeboden in het
zuiden van Frankrijk tussen Lyon

Nieuwe dimensie aan
een bestaand schip

en Avignon op de rivieren Rhône
en Saône. Ook de service voor
wining & dining is hiervoor aangepast naar Franse gebruiken. Het
luxe niveau aan boord is vergelijkbaar met dat van World Class Boutique hotels.
Met een capaciteit voor 138 gasten
en een keur aan geavanceerde faciliteiten vertegenwoordigt de Emerald Liberté een nieuwe generatie
river cruising. De suites, staterooms en algemene ruimten, verdeeld over vier prachtig ingerichte
dekken, voorzien in eindeloze
mogelijkheden voor inspanning
en ontspanning.
Begin maart werd in Rotterdam
het imposante dokschip Super

Servant 4 afgezonken en beladen
met de Emerald Liberté en enkele
andere schepen, waarna het transport over zee richting Frankrijk
vertrok. In april zullen de eerste
gasten aan boord worden welkom
geheten en gaat het vaarseizoen
ook voor dit schip van start.

Zwembad annex bioscoop
Langs de nieuwbouwkade bij Den
Breejen wordt de laatste hand
gelegd aan de Emerald Destiny om
de oplevering in april te realiseren.
Dit 135 meter lange cruiseschip is
een zusterschip van de eerder gebouwde Emerald Sun en Dawn.
Kenmerkend voor de Emeraldschepen is het ingebouwde bin-

Wie de afgelopen maanden langs
de Rivierdijk in HardinxveldGiessendam reed, moet opgemerkt
hebben dat de reparatiehaven van
Den Breejen vol ligt met passagiersschepen. Er wordt veel werk
verzet aan onderhoudsbeurten en
reﬁts. Vervanging van sewage- en
boegschroef-installaties, vernieuwing van ramen en interieur… het
zijn slechts enkele voorbeelden
van reﬁts waardoor een bestaand
schip een nieuwe dimensie krijgt.
Voor Den Breejen Shipyard en de
medewerkers is servicegericht denken vanzelfsprekend. Kamsteeg
bevestigt: “Klanttevredenheid staat
bij ons absoluut centraal en
we doen er alles aan om dat te
realiseren.”

www.breejen-shipyard.nl
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Raad van State oordeelt weer over
rondvaartbeleid Amsterdam
tien jaar. De rederijen en bedrijven
bestrijden de nieuwe gemeentelijke
regels. Die zouden volgens hen in
strijd zijn met de Gemeentewet en
de Europese Dienstenrichtlijn.
Verder zijn ze het er niet mee eens
dat het gemeentebestuur hun oude
vergunningen heeft ingetrokken en
heeft vervangen door vergunningen die tot 1 januari 2020 gelden.
Ze betwisten dat de markt op slot
zit.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Raad van State hield afgelopen woensdag de tweede zitting
over de nieuwe vergunningen
voor passagiersvervoer over water
in Amsterdam. Alle reders hadden na een rechtszaak hoger
beroep aangetekend bij de afdeling Bestuursrechtspraak. Volgens de zeventien reders is de
beslissing van Amsterdam in
strijd met de Gemeentewet en de
Europese Dienstenrichtlijn.
De gemeente Amsterdam heeft het
vergunningenbeleid op de schop
genomen. Tegelijkertijd met de
verlening van de nieuwe vergunningen zijn de oude vergunningen
ingetrokken. Die exploitatievergunningen waren voor onbepaalde tijd verleend op grond van het
zogenoemde volumebeleid. Dit
beleid kende een maximumaantal
vergunningen voor passagiersvervoer met uitzondering van bijzondere initiatieven.

Markt op slot
Volgens het gemeentebestuur was
het beleid aan vernieuwing toe,
omdat het volumebeleid ertoe
leidde dat de ‘markt op slot zat’ en
nieuwe bedrijven bijna geen kans
hadden op een vergunning. Daar-

Vlot en veilig
De Raad van State heeft de zeventien zaken als één zaak behandeld
tijdens een zitting op 26 mei 2016.
De afdeling Bestuursrechtspraak
heeft partijen daarna de mogelijkheid gegeven nieuwe rapporten te
overleggen over de lengte van de
boten en de gevolgen daarvan voor
een vlotte en veilige doorvaart op
de kanalen.

Het protest van de rondvaartondernemers haalde vorig jaar niets uit. (archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

naast ontstonden – vanwege drukte
op de grachten – gevaarlijke en onwenselijke situaties.
De nieuwe exploitatievergunningen gelden tot 1 januari 2020 en
zijn gebaseerd op de gemeentelijke
nota Varen in Amsterdam en op de

gewijzigde Verordening op het binnenwater 2010.
De beperking van het aantal vergunningen is zoveel mogelijk
opgeheven, maar geldt nog wel
voor boten langer dan 14 meter
die in het centrumgebied willen

varen. Verder wordt onderscheid
gemaakt op maat, karakter en de al
dan niet professionele besturing van
de vaartuigen. Ten slotte worden de
vergunningen vanaf 1 januari 2020
niet meer voor onbepaalde tijd verleend, maar voor een periode van

Die nieuwe rapporten en de gevolgen daarvan voor de vergunningen
kwamen op de zitting van afgelopen woensdag aan de orde. De
Raad van State verwacht de beslissing over zes weken te nemen.
Hij doet dat echter wel onder voorbehoud, omdat het een ingewikkelde zaak betreft, vertelt persvoorlichter Emmy de Jager.

Tholen ziet (economische) kansen riviercruisevaart
DOOR JAN HOEK

Bij het binnenlopen van het gemeentehuis in Tholen valt direct
een kleurrijke banier op met de
wervende tekst: ‘Tholen, daar
waar Zeeland pronkt en Brabant
lonkt.’ De gemeente lonkt nu
naar de riviercruisevaart.
Het ruim 650 jaar bestaande stadje (1366) heeft een beschermd
stadsgezicht en ligt gunstig op
de vaarroute tussen Amsterdam,
Rotterdam, Antwerpen en Gent.
Het heeft een haven waar cruiseschepen van 135 meter lang probleemloos kunnen aanmeren en
een pittoreske binnenstad met
smalle straatjes, een korenmolen
gebouwd op de stadswal met daarnaast een molenmuseum en tal
van gebouwen met vaak pittoreske

en terrassenaanbod. Tijdens een
bijeenkomst in de raadszaal, met
onder andere middenstanders en
omwonenden, werd duidelijk dat
het plan leeft onder de bevolking.
De reacties waren destijds overwegend positief. Het ontvangen van
cruiseschepen wordt volgens VVDwethouder Frank Hommel dan
ook gezien als een kans en niet als
een bedreiging.

Waterpoort
Toeristische arrangementen vanuit Tholen naar bijvoorbeeld de
oesterputten in Yerseke, de Markiezenhof in Bergen op Zoom en
de eeuwenoude centra van Willemstad, Goes en Zierikzee behoren tot de mogelijkheden. De
gemeente gaat de uitdaging aan.
Waterpoort, een samenwerkings-

“ We zullen de cruiseschepen
en passagiers bijzonder
hartelijk ontvangen

”

geveltjes.
Volgens de gemeente Tholen is
het een passende omgeving voor
de 125 tot 150 passagiers van riviercruiseschepen die een dagdeel
willen doorbrengen in een historisch decor met een prima horeca-

verband van gemeenten rond het
Volkerak-Zoommeer, heeft een
‘riviercruisemanager’ aangesteld
die het cruise-verhaal handen en
voeten moet gaan geven.
“We zien echt kansen; het kan een
positieve boost geven aan Tho-

Wethouder Frank Hommel: “Er is voldoende draagvlak voor het plan.”

len”, stelt wethouder Hommel.
“Feitelijke aanleiding was enige
jaren geleden het verzoek van een
rederij die met cruiseschepen wilde aanmeren in Tholen. Die rederij heeft inmiddels gekozen voor
Willemstad. Dat bracht ons wél
op het idee om andere rederijen te
gaan benaderen en in onze haven
een speciale aanlegsteiger met de
noodzakelijke stroom- en watervoorzieningen te realiseren.”
“Op dit moment zijn er vier mogelijke locaties in de haven. Uit de
vorig jaar gehouden bijeenkomst
op het gemeentehuis bleek dat er
voldoende draagvlak is voor het
plan.” Rederijen die belangstelling
hebben, kunnen contact opnemen
met Cindy Hornstra, beleidsmedewerker toerisme en recreatie van

de gemeente Tholen, telefoon 14
0166.

Efteling-gevoel
Wethouder Frank Hommel gaat
uit van drie tot vier cruiseschepen
per week, in de periode van april
tot en met september. Omdat de
programma’s van de rederijen
ruim van tevoren vaststaan, wil
de gemeente vanaf voorjaar 2019
de eerste cruiseschepen verwelkomen.
Hij zegt verder: ”Tholen moet
een van de plaatsen worden waar
de passagiersschepen tijdens een
cruise een dagdeel liggen. Bij de
passagiers gaan we uit van wat oudere Nederlanders, Amerikanen,
Canadezen en Duitsers.”
“We hebben begrepen dat een der-

de van de passagiers op het cruiseschip blijft, een derde van boord
gaat om een stadje te bezoeken
en een derde gebruik maakt van
een arrangement in de regio. Op
zondag zijn de haven en de horeca
open, maar de winkels gesloten.
Iets wat volgens de reders geen belemmering is voor de bezoekers.”
“We zullen creatief met de mogelijkheden om moeten gaan en
willen rondleidingen en arrangementen gaan aanbieden. In
het nabijgelegen Oud-Vossemeer
woonden de voorouders van de
vroegere Amerikaanse presidenten
Theodore en zijn bekendere neef
Franklin Delano Roosevelt. In het
Roosevelt-informatiecentrum én
in het dorp is van die geschiedenis
het nodige te zien – een prachtige
locatie derhalve voor met name de
Amerikaanse toerist.”
“Ook een bezoek aan van de eeuwenoude stadjes en/of een veiling
van streekproducten doen het bij
de toeristen altijd goed. Je krijgt
in de omgeving van Tholen, daar
waar Zeeland pronkt en Brabant
lonkt, een beetje het Efteling-gevoel: het kneuterige, maar dan in
positieve zin. We zullen de cruiseschepen en hun passagiers met bijzondere hartelijkheid ontvangen
in ons kleurrijke vestingstadje met
de unieke vorm van zeven bastions.”
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KLANTGERICHT ONTWERP

Shipyard

Het design van onze schepen komt tot stand in samenspraak met de klant.
Wij bouwen en begeleiden van A tot Z. Voorzien het schip van luxe hutten,
volledig ingericht restaurant en salon, professionele keuken en wasserij.
$IKDQNHOLMNYDQKHWJHZHQVWHOX[HQLYHDXZRUGHQVDXQDZKLUOSRRO¿WQHVVUXLPWH
shop en kapsalon voorzien. Het comfort wordt gewaarborgd door een
uitstekende klimaatbeheersing, hoogwaardige sanitaire voorzieningen en
state-of-the-art elektronica.

www.breejen-shipyard.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
©2017 Caterpillar All Rights Reserved
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Hoekstra Vloeren is gevestigde naam in cruisevaart

“Bij ons is alles mogelijk”
DOOR JITZE HOOGHIEMSTRA

Hoekstra Vloeren uit Bantega is
volop in ontwikkeling. Niet alleen wordt naast parketvloeren
een totaalpakket aangeboden,
zoals op het gebied van stoffering,
tapijt en grastapijt, het bedrijf
uit het Friese dorp kan alles zelf
ontwerpen. Ook gaat in de loop
van dit jaar de vernieuwde website
www.hoekstravloeren.com
online.
“We zijn nu vijf stappen verder
dan een paar jaar geleden. Klanten
hebben vertrouwen in ons. Dat
vertrouwen hebben wij zorgvuldig
opgebouwd. Het is ons heel wat

waard. De klant is bij ons dan ook
het centrale punt waar alles om
draait.”
Aan het woord zijn René Hoekstra
en zijn vrouw Franziska. Beiden
begonnen in 2004 het bedrijf. Zij
combineren hun ruime ervaring
in de cruisevaart sinds die tijd met
vakkennis op het gebied van alle
soorten binnen- en buitenvloeren,
betimmering en stoffering. Daarbij wordt nauw samengewerkt met
de eigenaar van een schip.
“Als eenmaal het budget is vastgesteld, is eigenlijk alles mogelijk
wat de klant wil. Dat varieert van
standaardpakketten tot geheel ei-

gen ontwerpen voor de klant op
het gebied van bijvoorbeeld een
dek, stoelen, gordijnen, een keukenvloer, tapijt en parket. Een totaalpakket dus.”

Maatwerk
De specialiteit van Hoekstra
Vloeren is dan ook maatwerk op
projectbasis. Daarbij heeft René
Hoekstra zich gespecialiseerd in
het leggen van vloeren en de bouw
van interieurdelen en meubelen.
Daarnaast is er een uitgebreide
eigen tapijtcollectie, waar de klant
uit kan kiezen. Zijn vrouw houdt
zich bezig met stoffering en de administratie.
Waar Hoekstra Vloeren ook om
bekend staat, is het grastapijt. Veel
cruisereders kiezen bij de bekleding van passagiersdekken voor
deze variant. Het is namelijk goed
schoon te maken en is waterdoorlatend.
Het grastapijt kan in elke kleur en
in elke variant worden geleverd.
Daarnaast kan het grastapijt prijstechnisch erg aantrekkelijk worden aangeboden. Tegenwoordig
wordt daarbij ook gewerkt met
geluidswerend tapijt.

Praktisch
“Wij kennen vanwege onze achtergrond de cruiseschepen van
haver tot gort. Het netwerk in de
scheepvaart was er altijd al en is
er ook gebleven. Wij kunnen bovendien ook de praktische kant
meenemen, zoals: is het haalbaar
en werkbaar voor wat betreft onderhoud en schoonmaak.”
Voor wat betreft dat laatste beschikt Hoekstra Vloeren over een
eigen schoonmaaktak. Klanten
van het bedrijf krijgen elk jaar

een e-mail met daarin de vraag
of er interesse is om het interieur
schoon te maken, zodat de schepen weer spik en span zijn voor
aanvang van het nieuwe seizoen.
“Bij ons is er dan ook niks wat niet
mogelijk is. Daarbij werken wij alleen met voor de scheepvaart gecertiﬁceerde materialen.”
Zie ook www.hoekstravloeren.com
en www.facebook.com/hoekstravloeren.

Luxueuze totaalinrichting van riviercruiseschepen

Vervoort in de vaart
Vervoort, van oorsprong een leverancier van
horecameubilair, is in zestig jaar uitgegroeid
tot een specialist in de horeca-, zorg-, en
projectbranche. Daarnaast zijn zij inmiddels een vertrouwde speler geworden in de
inrichting van binnenvaart- en cruiseschepen. Voor grote, bekende rederijen hebben
zij inmiddels verschillende pareltjes vorm
mogen geven in zeer uiteenlopende stijlen,
zoals de dichters van VEKA Group (William Shakespeare en Charles Dickens), vele
cruiseschepen van Avalon Waterways, Scenic
en Excellence-schepen van de ﬁrma Twerenbold.

Luxe en comfort
Opvallend zijn de stijlen die het internationale karakter weerspiegelen van de schepen
die de Europese binnenwateren bevaren.
Met als gemene deler de luxe en glamour
die de passagiers omgeven tijdens een ontspannen en comfortabel verblijf in de suites, bars, eetzalen en op de terrassen van de
cruisers.

Collectie en maatwerk
In Goirle bevindt zich de 4.000 vierkante
meter tellende showroom van Vervoort waar
een groot deel van de hospitality- en leisurecollectie is te bewonderen. Daarnaast biedt
het bedrijf de gelegenheid om op maat bijzondere items te vervaardigen, die naast
kleurgebruik en bijzondere stoffering ieder
schip haar unieke uitstraling geven.

Logistiek en creatie
Vervoort heeft voor en in samenwerking
met bekende architecten uit de branche al
veel bijzonder meubilair mogen plaatsen en
unieke totaalinrichtingen ingevuld. De eigen studio speelt daarin een belangrijke rol.
Omdat ook een eigen logistieke afdeling in
huis is, geldt deze hoge mate van ontzorgen
voor het gehele inrichtingstraject. De ﬂexibiliteit die hiermee gepaard gaat is regelmatig
een zeer welkome uitkomst gebleken in de
logistieke planning van de rederijen.

Europees allure
Eenmaal aan boord zet Vervoort alles op alles om de inrichting vlekkeloos en succesvol

te laten verlopen. Regelmatig heeft een levering moeten uitwijken tot over de Nederlandse grenzen, tussen de verlate proefvaarten door of bij urgente serviceverlening. Dan
blijkt niet alleen de inrichting van Europese

allure te zijn maar ook de inrichter uit het
kleine Goirle.

www.vervoort.nl

Scheepvaartwinkel Marine: service is alles
Scheepvaartwinkel Marine bestaat dit jaar tien jaar. Het bedrijf
aan de Arnhemse Nieuwe Kade
leverde in die tijd vooral nautisch
technische materialen aan de riviercruisevaart, maar heeft ook
de plezier- en de binnenvaart als
klant. Het streven is om in de nabije toekomst de grootste one-stopshop voor rederijen in Europa te
worden.

Het bedrijf levert allerlei materialen voor de scheepvaart, zoals
gereedschappen, verf, smeermiddelen en veiligheidsmiddelen. Eigenlijk alles wat nodig is voor de
inrichting en het onderhoud van
een schip.
De cruisevaart is een markt waar
eigenlijk maar één ding telt en dat
is service. Mede daarom betrok
Scheepvaartwinkel Marine deze
maand een magazijn van 650 vier-

kante meter in Wenen. Van daaruit kunnen de cruiseschepen nog
sneller worden bevoorraad.
Service is alles. Daarom rijden er
ook drie bussen en een vrachtwagen. Daarvan staat er altijd één in
Arnhem gereed voor spoedklussen. De anderen wagens rijden de
vaste routes naar onder meer het
westen en oosten van Frankrijk,
Duitsland en Oostenrijk. Alle wagens zijn voorzien van een pomp-

systeem waarmee de smeerolie in
het schip gepompt kan worden.
In het magazijn staat alles klaar
om aan boord te brengen. Verderop in het pand werd onlangs een
deel van de ruimte van de buurman overgenomen. Daar zijn
nu bijboten en de bijbehorende
buitenboordmotoren voor de
cruise- en de binnenvaart uitgestald en te bewonderen.

“We kunnen ze nu uit voorraad leveren. We leveren ook accessoirepakketten zodat we alle bijboten
compleet kunnen aanbieden.”
Om het compleet te maken is er
een werkplaats voor de reparaties
van motoren en machines.

www.scheepvaartwinkel.com
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S.S. Joie de Vivre

Hét adres voor elke schipper

Wij verzorgden de
complete bouw van
het schip

S.S. Joie de Vivre
en wensen schip en
bemanning een goede
en behouden vaart.

Wij wensen Joie de Vivre een behouden vaart

De afgelopen jaren hebben wij op

ACHTERMASTEN, SCHUIFDEUREN

diverse passagiers schepen veel van

EN RAMEN.

onze produkten mogen leveren zoals:

Wij hopen dan ook om in de toekomst

STUURHUIZEN, ZONNENTENTEN,

nog veel eigenaren blij te maken met

WINDSCHERMEN, VOORMASTEN,

onze produkten en service diensten.

NOORDEINDE 7, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078)
682 12
FAX: (078). 682
12 (078)
17 682 12 14
NIEUWE BOSWEG
4, 3341
LH14
H.I.¤AMBACHT
TEL.:
¤ WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL
FAX: (078) 682 12 XX . WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
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De Gerlien van Tiem bouwt S.S. Joie de Vivre

Een drijvend pied-à-terre op de Seine
DOOR JAN HOEK

Na de eerdere bouw van de dieselelektrische superships Catherine
en Maria Theresa heeft De Gerlien
van Tiem eind maart in Parijs de
S.S. Joie de Vivre overgedragen aan
rederij Uniworld Boutique River
Cruise Collection. De eerste twee
in Druten afgebouwde 5-sterren
passagiersschepen hebben een
lengte van 135 meter, de S.S. Joie
de Vivre is met 125 meter 10 meter korter. Dat is geen verkeerde
bezuiniging van de opdrachtgever
maar simpelweg een betere lengte
voor het varen op de Seine van
Parijs naar Rouen.
Dat is niet alleen de hoofdstad
van Normandië maar ook de stad
waar Jeanne d’Arc op een trieste
wijze op de brandstapel stierf. Van
levensvreugde (joie de vivre) was
op 30 mei 1431 geen sprake – iets
dat met de kleurrijke beschilde-

maakte meubelen met veel Amerikaans (hoogglans) walnoten,
antiek en originele kunst uit het
Parijs van de 20ee eeuw. Die bijzondere inrichting stond begin
juni 2016 gelukkig nog niet aan
boord tijdens de spectaculaire
dwarsscheepse tewaterlating in
Waterhuizen van het door GS Yard
gebouwde casco.
Het eigen ontwerpteam van

van inrichting, maar ook qua coordinatie was het namelijk een
bijzondere opdracht, aangezien
niet minder dan veertig gespecialiseerde onderaannemers betrokken
waren bij de afbouw van de S.S.
Joie de Vivre.
Met de overdracht van het derde
supership voor Uniworld, zijn op
tal van Europese rivieren de drijvende visitekaartjes van De Gerlien van Tiem te bewonderen. De
S.S. Joie de Vivre vaart als gezegd
op de Seine, de S.S. Catherine
op de Rhône en Saone en de S.S.
Maria Theresa op de Rijn, Main en
Donau.

Van zwembad
naar cinema

(foto’s De Gerlien van Tiem)

ring van de kop, de gekleurde zonnetenten en het uitbundige dektapijt duidelijk wél van het schip
afstraalt. Een drijvende pied-à-terre op de Seine noemt de rederij het
uiterst luxe passagiersschip.

Veertig onderaannemers
Maar wel een pied-à-terre met
twee royal suites, acht ‘gewone’
suites en 54 luxueus ingerichte hutten (staterooms), goed
voor in totaal 128 passagiers,
en geheel ingericht met handge-

Uniworld vond de nodige inspiratie voor de inrichting van de S.S.
Joie de Vivre bij de illustrator en
muurschilder Jean Pages (19031976) en bij Madelaine Castaign
(1894-1992). Zij was naast antiekhandelaar ook interieurontwerpster en met name met haar
behangontwerpen verwierf ze internationale roem.
Het is goed dat Eric Rietveld, projectleider bij De Gerlien van Tiem,
beschikt over de nodige (afbouw)
ervaring. Niet alleen op het gebied

De Gerlien van Tiem richt zich bij
de afbouw van schepen steeds nadrukkelijker op de ‘groene vaart’.
De S.S. Joie de Vivre vormt daarop
geen uitzondering. Eric Rietveld
zegt daarover: “Dat begint met de
twee elektromotoren van 900 kW
elk en gaat verder met gewichtsbesparing van bijvoorbeeld de
door Diba Uden geleverde kurken
ondervloer en het innovatieve afvalwatersysteem. Aan boord wordt
van rivierwater schoon water voor
de badkamers gemaakt, waarna
het afvalwater wordt
gereinigd
en als schoon water weer terug
de rivier ingaat. Verder worden de
noodbatterijen opgeladen door
zonne-energie en is er aan boord
waar mogelijk ledverlichting geïnstalleerd.”

De indeling van de S.S. Joie de
Vivre is enigszins gewijzigd ten
opzichte van de vorige schepen. Er
zijn op meerder plaatsen, waaronder op het achterschip, Franse balkons met schuifpuien geplaatst.
Overdag is in de achter-lounge het
luxueuze zwembad te vinden. Met
slechts één druk op de knop verandert het zwembad ‘s avonds door
een bewegende vloer in een multifunctionele ruimte, waarbij de
aanwezige traptreden automatisch
mee naar boven komen. Naar
keuze wordt de ontstane ruimte
omgetoverd tot een cinema of een
sfeervolle bar. Ook aan boord van
de S.S. Joie de Vivre komen de
gasten van Uniworld niets tekort,
waarbij ze kunnen rekenen op 24uurs roomservice van een butler.

no-nonsense, probleemoplossend
en innovatief bedrijf, waar al een
halve eeuw lang geldt: afspraak is
afspraak.
Dat een veeleisende opdrachtgever
als Uniworld drie luxe passagiersschepen op rij, en volgens velen
zonder twijfel de mooiste cruiseschepen die op de Europese binnenwateren varen, laat afbouwen
bij De Gerlien van Tiem zegt eigenlijk genoeg over de werkwijze
van de werf in Druten.
Zo’n veertien jaar geleden werd
daar het eerste passagiersschip
afgebouwd. Sinds die tijd werd
gemiddeld jaarlijks één passagiersschip afgebouwd: van een 50 meter lang dagpassagierschip tot en
met de 5-sterren superships van
Uniworld.

No-nonsense en innovatief
Net als rederij Uniworld is ook De
Gerlien van Tiem duidelijk service- en klantgericht. Het familiebedrijf werd vijftig jaar geleden in
Beneden-Leeuwen opgericht door
Frans van Tiem, een bevlogen ondernemer die nog steeds aan het
roer staat. De werkzaamheden
bestonden aanvankelijk vooral uit
kleine reparaties aan binnenvaartschepen die op de Waal voeren.
In 1997 verhuisde de scheepswerf
naar de huidige locatie in Druten.
Twee jaar eerder was het bedrijf,
naast de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, gestart met de
(af)bouw van schepen. Wat niet
veranderde, was de instelling als

Personenlift met waterval van
Lödige Benelux B.V.

Aan S.S. Joie de Vivre leverden onder andere:
Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien –

en achtermast type Arizona.

uitlaatgassen geïsoleerd.

kranen, 2 stuks wingconsole’s, 1 stuks

relingen RVS Hoogglans gepolijste elektri-

Van Tiem B.V. Complete bouw.

De Jong Holland B.V.

Kampers Shipyard B.V. Stuurhuis.

hydraulische kraan.

sche zonnetenten RVS Werkzaamheden

GS Yard B.V. Casco.

- Complete drinkwaterinstallatie.

Klimaatservice Holland B.V. Staal Gor-

Miele Professional B.V.

zwembad RVS Serre constructie Aluminium

Annmar Engineering Scheepsontwerp,

- Complete sanitaire installatie.

kum B.V.

- 3 Miele Professionele wasautomaten met

gepoedercoate windschermen Aluminium

stabiliteit en engineering casco.

- Vacuuminstallatie.

- Verwarmingsinstallatie.

Alphatron Marine B.V.

- Ontwerpen, leveren en plaatsen van de

- Ventilatiesystemen.

- JMA-610 radar.

waterval.

- Airconditioning.

gecertiﬁceerde set loopplanken en bordes-

een capaciteit van 20 kg.
- 2 Miele Professionele droogautomaten

- MFM-line.

Den Breejen & Zn. Schilderwerken B.V.

- Evac vacuüm toiletsysteem.

- 1 Miele Professionele mangel PM 1217.

- VHF.

Compleet schilderwerk.

- Martin-systems membrane sewage

- 5 Miele Professionele wasautomaten met

- Custom made Conning systeem.

Dijvler Materiaal B.V. Boeg- en achteran-

- Custom made camera systeem.

kerlieren, zijlieren, ankers en ankerdraden.

- Martin-systems foodwaste system.

- Alphachart met radaroverlay.

Droste Elektro B.V. Elektrische installatie.

- Martin-systems grease trap ﬂotation

- Compleet GMDSS systeem.

Foresta Trading B.V.

Alubouw de Mooy B.V.

- F.T. Robusta RB brandblus en

treatment.

system.

sen. .
Veth Propulsion B.V.

met een capaciteit van 32 kg.

- 2 Veth Z-drives, type VZ-900-CR
(895 kW/1800 rpm)
- 1 Veth Tunnel Boegschroef, type VT-150E

een capaciteit van 6,5 kg.
- 5 Miele Professionele droogautomaten

(150 kW/1500 rpm)
- 1 Veth Compact Jet, type CJ-1200V

met een capaciteit van 6,5 kg.
Pon Power B.V. 6 x 1 Caterpillar Marine

(450 kW/1000 rpm)

- Sanitaire installaties.

Generator Set, (each) consisting of: 1 - Ca-

Willems RVS Aluminium B.V.

- Hydrofoor installatie.

terpillar marine diesel engine, model C18

Leidingwerken in machinekamer, pompka-

- F.T. Victor S dienstpompen.

- Machinekamer ventilatie.

SCAC Acert. 1- Stamfort marine generator,

mer en boegschroefruimte. Waaronder:

- F.T. Giudici lens-ballast ejectors.

- Koel en vriescellen.

model HCM 534F. Prime power rating: 585

- Lens/ballast en dekwas systeem

- F.T. SAER IR centrifugaalpompen.

- Zwembad installatie.

kVA / 468 ekW (50Hz)

- Brandstofsystemen

- Alle buiten deuren.

- F.T. SK gasoliepompen.

Lödige Benelux B.V.

Rafa Ship Windows & Marine Glass B.V.

- Koelwatersystemen

- RVS constructie t.b.v. achter terras.

- F.T. smeeroliepompen en haspels.

Personenlift met schacht.

Ramen en schuifdeuren.

- Uitlaten

Blommaert BVBA

Franssen groep Isolatie van de accom-

Machinefabriek en Scheepsreparatie-

Sun Roestvaststaal B.V.

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

Telescoop radarmast type D-model 3400/1

modatie en machinekamers alsmede de

bedrijf Van Wijk B.V. 2 stuks loopplank-

RVS Hoogglans gepolijste elektrische

timmering B.V. Isolatie en het interieur.

- Elektrisch verticaal schuivende ramen
voorzien van elektrische insectehor.
- Elektrisch schuivende terras overkapping
voorzien van elektrische zonwering.

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

Wij feliciteren Uniworld Boutique River Cruises van harte met S.S. Joie de Vivre
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Joie de Vivre
Wij wensen Uniworld
Boutique River Cruises,
haar bemanning en
passagiers een behouden
vaart

DE BINNENVAARTKRANT

Wij leverden de
personenlift met waterval

Aan boord van S.S. Joie de Vivre

Lödige Benelux
Liften
Parkeersystemen
Airport Logistiek
Kasteleinenkampweg 14
NL-5222 AX ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 - (0)73 624 93 00
www.lodige.nl
lodige@lodige.nl

W i j wens en
Uni wor ld B outi que
R i ve r C r ui s e s
veel succes met het
S. S . J oi e de V i v re

Aan boord van MPS
$PDVWHOOD
leverden wij:
leverden
wij:
Verwarmingsinstallatie

Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Airconditioning
Evac vacuüm toiletsysteem
Evac toiletten, Martin-systems vacuum systeem
Evac membrane sewage treatment
Martin-systemsSanitaire
membrane
sewage treatment
installaties
Martin-systems
foodwaste
system
Hydrofoor installatie
Martin-systems
grease
trap
ﬂ
otation
system
Machinekamer ventilatie
Sanitaire
installaties
Zwembad installatie
Hydrofoor
Ultrafog
hogedruk installatie
spinklersysteem
Machinekamer
Techniek
t.b.v. koel-/ventilatie
vriescellen
Koel en vriescellen
Zwembad installatie

Wij wensen Scylla, haar bemanning
Wij wensen Uniworld Boutique River Cruises,
en passagiers een behouden vaart.
haar bemanning en passagiers een behouden vaart.
Nijverheidsstraat 31
;(+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

• Turn Key Delivery
• Total Electric
Installation
• Diesel- Electric
Propulsion
• Toonaangevend
in de cruisevaart

Wij feliciteren
Uniworld Boutique
River Cruises met
S.S. Joie de Vivre
en wensen hen een
behouden vaart!
De Krib 3
6916 AN TOLKAMER
The Netherlands
T : +31 316 541759
E : info@droste-elektro.nl
I : www.droste-elektro.nl
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Meer informatie? Neem contact met ons op:
Smallandlaan 12
2660 Hoboken (Antwerpen)
Belgium
T: +32 (0)3 500 95 35
+31 (0)10 8208669
team@anaco.be
www.anaco.be

like us:
www.facebook.com/anaco.bvba

Voor al uw vloeren – teak - tapijt – grastapijt – PVC – gordijnen – project inrichting
Wij willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen
en wensen iedereen een behouden vaart en een goed seizoen

Hoekstra Parket en Vloeren BV
Tel. +31 –(0) 514 – 55 17 17
www.hoekstravloeren.com . info@hoekstravloeren.com . www.facebook.com/hoekstravloeren
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Professionele wasmachines dragen bij
aan eﬃciënte wasverzorging aan boord
van rivercruiseschepen
Met nieuwe professionele wasmachines voor gebruik aan boord
van rivercruiseschepen komt
Miele Professional tegemoet aan
de hoogste eisen op het gebied
van wasresultaat, bedieningsgemak en energie-efﬁciëntie. De
apparaten met een capaciteit van
10 tot 20 kilogram zijn vanaf
nu in twee verschillende series
te verkrijgen: Performance en
Performance Plus.
Met meer dan negentig wasprogramma’s, waaronder speciale
programma’s voor hoofdkussens,
persoonsgebonden kleding, keukenwas en gesteven tafellinnen, en
aanvullend extra geheugen voor
meer dan honderd individueel
samengestelde programma’s gooien de Miele-wasmachines uit de
serie Performance Plus hoge ogen.
Drie modellen met een front van
kwalitatief hoogwaardig roestvrijstaal vormen bovendien in elke
wasserij een lust voor het oog.
Alle apparaten zijn uitgerust met
de nieuwe, gepatenteerde SoftCaretrommel 2.0. De nieuw ontworpen trommelribben van deze
trommel nemen tijdens het wasproces zo’n 30 liter water mee naar
boven. Door de nieuw gepositioneerde openingen in de trommelribben ‘regent het’ per wasbeurt
maximaal 500 liter water op het
textiel. Door dit zich herhalende
proces van zorgvuldig opscheppen
van water wordt het wasgoed bijzonder intensief bevochtigd.
Bovendien zorgt de gepatenteerde
honingraatstructuur van de trommelwand ervoor dat het wasgoed
zacht over een laagje water glijdt.
De nieuwe trommel zorgt uiteindelijk voor een grondige reiniging
en uiterst behoedzame behandeling van het wasgoed.

EcoSpeed
Ook het nieuwe wasprocedé
EcoSpeed, dat met variabele centrifugetoerentallen werkt, draagt bij
aan een efﬁciënte wasverzorging.
Aan het begin van het programma
zorgt een laag centrifugetoerental
ervoor dat de trommelribben zich
volledig met het spoelwater kunnen vullen. Het daaropvolgende
‘regeneffect’ bevochtigt dan binnen zeer korte tijd het wasgoed,
ook wanneer het waterniveau laag
is.
Daarna wordt het centrifugetoerental voortdurend verhoogd.
Hierbij komt het textiel aan de
buitenkant van de trommel te liggen en wordt het gecomprimeerd,
waardoor de reinigende werking
wordt versterkt. Zodra de snelheid
van de trommel afneemt, ontvouwt het wasgoed zich weer en
het kan dan een grotere hoeveelheid spoelwater opnemen.
Er wordt een aantal malen afgewisseld tussen ‘regeneffect’ en het
comprimeren – met als eindresultaat perfecte wasresultaten met
lage verbruikswaarden.

Minder water,
minder energie
De nieuwe, ovale kuip heeft geen
hoeken en randen waarachter zich
vervuilingen, wasmiddelresten en
andere deeltjes kunnen ophopen.
De trommel wordt bijzonder
nauw door de kuip omsloten,
waardoor water en energie efﬁciënt kunnen worden gebruikt.
Daardoor verbruiken de machines
van de generatie Performance Plus
bijvoorbeeld zo’n 20 procent minder water en 30 procent minder
energie dan de vorige generatie.
De modellen van de serie Performance Plus verbruiken nog minder water, wasmiddel en energie,

Eenvoudig te bedienen, met een grote vulopening en zuinig in het gebruik: de nieuwe wasmachine uit de serie Performance Plus van Miele Professional (rechts).

in combinatie met de optioneel
verkrijgbare weegsokkel. Hiermee
wordt zelfs bij een kleine hoeveelheid wasgoed automatisch het
gewicht van het wasgoed in de
machine nauwkeurig bepaald en

Vele patenten op nieuwe
Miele-wasmachines
wordt de toevoer van water, energie en reinigingsmiddelen hierop
exact afgestemd.

Gemakkelijke bediening

Gemakkelijk openen en sluiten: een lichte aanraking is al genoeg om de automatische deurvergrendeling te activeren en het wasprogramma te starten.
(foto’s Miele)

een gepatenteerd systeem van twee
onafhankelijk van elkaar functionerende veersystemen, die zorgen
voor merkbaar minder trillen en
een laaggeluidsniveau bij het centrifugeren.

Bij de ontwikkeling van deze generatie wasmachines stonden ergonomie en gemakkelijke bediening
eveneens hoog in het vaandel. Dit
resulteerde onder andere in een
nieuwe, eveneens gepatenteerde
deursluiting, waardoor de deur
met één vinger geopend en gesloten kan worden. De deur hoeft
alleen maar lichtjes te worden
aangedrukt om de automatische
deurvergrendeling te activeren en
het wasprogramma te starten.
Nog meer ergonomische voordelen biedt de deuropening met een
diameter van 415 millimeter, die
ten opzichte van de vorige generatie apparaten 12 procent groter is
geworden.
Nog een pluspunt als het gaat
om comfort is de aanzienlijk verbeterde rustige werking van alle
nieuwe apparaten. Deze wordt
mogelijk gemaakt door een combinatie van extra schokdempers en

Ook het transport en de installatie bij de klant zijn een stuk
praktischer geworden. Dankzij
een nieuwe constructie is er geen
trommelkruis meer nodig, wat gewicht bespaart.

Bovendien kunnen de apparaten onder de sokkel gemakkelijk
door een palletwagen worden getransporteerd, waardoor het binnenbrengen vlot verloopt en er
geen onderdelen meer hoeven te
worden gedemonteerd. Vanwege
de smalle afmetingen passen de
apparaten door iedere gangbare
deur.

Kijk voor meer informatie op
www.miele.nl/professional.

Ook badjassen en andere badstofartikelen uit de wellness-afdeling worden in
de nieuwe wasmachines perfect en behoedzaam gereinigd. Hiervoor zorgen
speciale programma’s en de nieuwe gepatenteerde SoftCare-trommel.
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Rivertech houdt zich met haar team voornamelijk
bezig met het nautisch en technisch management
op luxe riviercruiseschepen.

De schepen binnen onze vloot hebben als
vaargebied, Rijn, Main, Donau maar ook
de Nederlandse en Belgische vaarwegen
alsmede in Frankrijk de rivieren Rhône,
Saône, Seine & Garonne-Dordogne.

In
2017
komen
er weer
tweetwee
schepen
als als
uitbreiding
aan
onze
vloot,
Ook
in 2017
komen
er weer
schepen
uitbreiding
aan
onze
vloot,teteweten
weten“AmaKristina”
“AmaKristina” &
& “Asara”.
“Asara”.
Beide
meteen
eenlengte
lengtevan
van135
135meter.
meter.
Beideschepen
schepenzijn
zijn luxe
luxe 5* schepen
schepen met
Wegens
uitbreiding
zijn
wij daarom
- per direct
- op zoek
naar naar
onderstaande
functies.
Wegens
dezedeze
uitbreiding
zijn wij
daarom
- per direct
of per 2017
- op zoek
onderstaande
functies.

1e / 2e / 3e Kapiteins

Machinisten

voor bovenstaande functie dient u minimaal in het bezit
te zijn van een Rijnpatent en/of Donaupatent

voor bovenstaande functie bent u minimaal in het bezit
van een dienstboekje “Machinist” en dient u ervaring
te hebben op vergelijkbare schepen

Wat vragen wij van u:
• Rijnpatent tot minimaal Mainz en eventueel Donau patent.
• Ervaring in leidinggevende functies
• Goede communicatieve & Representatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal
Ervaring in de Riviercruise vaart is een Pré

• Opleiding Scheepswerktuigkundige of gelijkwaardig.
• Ruime ervaring met moderne techniek zoals:
Diesel, Elektra & Elektronica, Hydrauliek, Koeltechniek
• Ervaring in leidinggevende functies
• Goede communicatieve & Representatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Engelse en/of Duitse taal

Wat bieden wij u:
• Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Vrije tijd 4-2 of 4-4 of 2-2
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract

Wat bieden wij u:
• Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Vrije tijd 4-2 of 4-4
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem, T: +31 (0)26 362 03 40, E: info@rivertech.nl
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All Pumps Holland is werelds in pompen
DOOR JOHAN DE WITTE

Werk is geen inspanning als het
leuk is. Precies de reden waarom
All Pumps-oprichter Dick Wortman nogal eens op de zaak is, ook
al is hij onlangs met pensioen gegaan. “Er zijn klanten die ik al dertig jaar ken!”
Zoon Mike begon tien jaar geleden
in het magazijn, liep zich warm
als monteur, maakte daarna kilometer’ in de service en verkoop.
Derhalve kent hij het All Pumpsproduct van binnen en buiten. Hij
schept er, evenals zijn ‘mentor’,
genoegen in om samen met de
klant op een functionele manier
een probleem te tackelen. Mike is
nu directeur.“Voor meer ruimte en
om dichter bij de klanten en havens te komen verhuisden we met

Verticale centrifuge-ballastpompen.

magazijn, werkplaats en kantoor
vanuit Nieuwland naar Papendrecht”, vertelt Mike.
Wat doet All Pumps Holland
precies?
“All Pumps verkoopt en onderhoudt producten en diensten op
het gebied van pomptechniek
voor professionele toepassingen
in de aannemerij, grond-, weg- en
waterbouw, industrie, milieutechniek en, last but not least, scheepvaart.”
Hoe groot is jullie maritieme
marktaandeel?
“Betreffende nieuwbouw hebben
we met uitzondering van laad- en lospompen volgens Vlootschouw.nl
aan 608 schepen equipment geleverd en daar zijn ze best een beetje
trots op. We bieden totaaloplossingen voor lens- en ballasttoepassingen. Daarnaast zijn we sterk
in vervanging en reparatie op bestaande schepen.”
Waar onderscheidt All Pumps
Holland zich in?
“Pompen verkopen is niet zo
moeilijk; dienstverlening is een
andere zaak. Dit weekend nog zijn
we naar Thionville geweest voor
het wisselen van een verbrande
drinkwaterpomp. Veel kilometers
voor een relatief klein karwei, niettemin met grote impact voor het
gezin aan boord.
Als het nodig is zijn we zo rap mo-

All Pumps heeft alle equipment op de plank.

gelijk op weg. Inmiddels weten we
dat scheepvaart staat of valt met
continuïteit. Service is daarbij essentieel en daar proberen we ons
in te onderscheiden. Slecht onderhoud of een niet in dimensie en
capaciteit op elkaar afgestemde installatie, is vragen om problemen.
Ofwel de ergernis voor morgen.
Ingeval pompen regelmatig drooglopen is het – afhankelijk van het
type – voor de seal het begin van
het einde.”
All Pumps bestaat sinds 2000 en
werkt met tien medewerkers. De
lunchtafel is het sociale trefpunt.
Als plus is er Bert Kok, die gepokt
en gemazeld is in de branche. Hij

geniet ervan om als gepensioneerde in advies en verkoop zijn partijtje nog mee te blazen.

Voorraad
Speerpunten uit het leveringsprogramma van All Pumps zijn,
de Victor zelfaanzuigende vuilwatercentrifugaalpompen. Deze
pompen onderscheiden zich in
de markt door robuustheid en de
uitstekende zelfaanzuigende werking.
De TeamTec-ejectors werken in
combinatie met een drijfwaterpomp. De venturi-werking heeft
een grote zuigkracht. Grote voordelen van een ejector zijn: geen
bewegende delen, ze zijn slijtvast,

genereren een absoluut vacuüm en
kunnen onbeperkt ‘drooglopen’.
Er zijn pompen met aanzuigcapaciteiten van 15 tot 2000 m3/u
voor toepassing in de tankvaart,
droge lading en op beunschepen.
All Pumps heeft naast gangbare
onderdelen, slangen en koppelingen de volledige equipment voor
een tanker of drogeladingschip op
voorraad.
All Pumps adviseert vanuit rijke
ervaring doelgericht en klantspeciﬁek voor elk bestek aan particulier
en afbouwbedrijven. ‘Zet uw ballast overboord!’

www.allpumpsholland.nl

Alubouw De Mooy maakt elektrische verticale
schuiframen op maat
maar dat liep anders. Dat is ook
prima.”

DOOR JOKE HEIKENS

Voor het cruiseschip Joie de Vivre
leverde Alubouw uit HendrikIdo-Ambacht de elektrische, verticaal schuivende ramen. “Die
hebben wij samen met Reynaers
Aluminium ontwikkeld. Er was
vanuit de markt vraag naar veilige en geluidsarme ramen; ze
zijn ook erg geschikt voor cruiseschepen. Dit was niet het eerste
schip waarvoor wij ze leverden”,
vertelt Anton van den Berg van
Alubouw De Mooy.
Het elektrisch, verticaal schuivende raam is behalve geluidsarm,
ook erg veilig. Je vingers kunnen
nooit klem komen te zitten, want
het schuifsysteem stopt automatisch bij een hindernis.
“De ramen maken wij altijd op
maat”, gaat Van den Berg verder.
“Wij hebben geen standaardproducten, maar alles wordt aangepast. Wat onze ramen ook anders
maakt, is dat wij ze met elektrische
horren kunnen leveren. Als het
raam open is, vormt het een balustrade waardoor je niet zo gemakkelijk uit het raam kunt vallen.”
“De aandrijving van het raam
is ook anders, net het aanzicht.
Onze ramen zijn ook aan alle kanten beveiligd en niet maar aan één
kant, zoals met de meeste ramen
het geval is. Alle ramen kunnen

Orderportefeuille
“We doen nog steeds waar we achter staan. We zijn samen begonnen
en zeven jaar geleden kwam er een
derde compagnon bij. We hebben
nu twaalf mensen in dienst. Onze
orderportefeuille zat altijd voor
twee jaar vol, dat is nu een half
jaar. Alleen in 2013 was dat niet
zo. Toen wisten we vóór de zomervakantie niet wat we daarna zouden doen, dat was even wennen.
Maar gelukkig kwam er een grote
opdracht en dat jaar werd ons beste jaar ooit.”

Constructie voor een
gangway

Anton van den Berg: “We doen nog steeds waar we achter staan.” (foto Joke Heikens)

vanaf één plek aan boord bediend
worden, waardoor altijd duidelijk
is welke ramen open zijn en welke
niet. Ook sluiten de ramen automatisch bij regen.”

Vraag uit de markt
In 1999 werd Alubouw opgericht.
“Dat was een vraag vanuit een ander bedrijf. Doordat ik op de vaart

ben opgegroeid, bleef het water
trekken. Ik was dan ook stuurhuisbouwer en de baas van de werf
waar we nu zitten, kwam naar mij
en mijn compagnon toe of wij hier
geen bedrijfje in het aluminium
konden beginnen om reparaties
en dergelijke te doen. Dat leek ons
wel wat, dus stapten we erin.”
“We begonnen met reparaties,

maar we hadden eigenlijk meteen
al een opdracht voor de nieuwbouw van een stuurhuis: een schip
moest een kolom hebben. Toen
kwam net die golf van nieuwbouwschepen; we maakten zo’n
veertig stuurhuizen per jaar. Zo
zijn we vanzelf gegroeid, wat eigenlijk niet de bedoeling was. We
wilden dit met zijn tweetjes doen,

Alubouw maakt alles wat op het
schip zit en wat boven het water
uitkomt. Ook offshore komt bij
Alubouw aan bod.
“Het meest bijzondere wat we ooit
maakten, was een aluminium constructie voor een gangway op een
schip. Het schip beweegt door de
golven, maar de gangway blijft stabiel. Dat was een ﬂinke uitdaging,
een serieus karwei en een van de
mooiste van ons bestaan. Maar we
zijn het meest trots op de zelf ontwikkelde verticale schuiframen.”

www.alubouwdemooij.nl
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TOMAS DE SMIDT DIRECTEUR VAN REDERIJ ‘T SMIDTJE

MET TVM ACHTER MIJ
BLÍJ́FT HET LEUK.

Rivierdijk 350 3372 BS Hardinxveld-Giessendam
0184-611166
info@sekobv.nl
www.sekobv.nl

Hij noemt het zelf een uit de hand gelopen hobby, de Amsterdamse
rederij ‘t Smidtje die toeristische trips aanbiedt aan zowel grote
als kleine gezelschappen met achttien veelal klassieke schepen.
Mensen enthousiasmeren, dat was zijn drive om met zijn eerste
schip uitjes te organiseren. En zijn ondernemersgeest deed de
rest. Tomas de Smidt: “Ik sta op goede voet met Hendrik de Jonge
van TVM verzekeringen. Hij heeft me een keer letterlijk uit de
brand geholpen, de afhandeling van die schade verliep naar volle
tevredenheid. Mijn werk is leuk, met TVM achter mij blí ft dat zo.”

VDI isolatie BV voor advies, levering en montage van
het complete isolatie systeem aan boord van u schip.
• Thermisch en Akoestische isolatie
• A-class Brand isolatie
• Isolatiematrassen
• Plaatwerk

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de scheepvaartspecialisten bij TVM
via (0528) 29 29 99 of www.tvm.nl

Voor meer informatie of vrijblijvende aanbieding kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Pottenbakkerstraat 11 - 2984 AX Ridderkerk
Tel. 0180-769108 - Mobiel : 06-23615649 - E-mail: info@vdi-isolatie.nl
www.vdi-isolatie.nl

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

Blokland Non Ferro bv
Lelystraat 106, 3364 AJ Sliedrecht
The Netherlands
+31 (0) 184 413 789
sales@bloklandnonferro.nl
www.bloklandnonferro.nl

› Boxcoolers
› Shell & tube heat exchangers
› Plate Heat Exchangers

The right choice in lubricants
www.total.nl

R EA DY F OR R IVER 2017 ? T H E C H OIC E IS C RYSTA L C LEA R .®
From The World’s Most Awarded Luxury Cruise Line,™ has come an unrivalled new way to explore
Europe’s majestic waterways… introducing Crystal River Cruises.™ In 2016, Crystal River Cruises debuted
luxury river yacht, Crystal Mozart,™ sailing the scenic Danube River. This year, Crystal Bach™ (June) and
Crystal Mahler™ (August) are set to sail the Rhine, Danube, and Main rivers. By 2018, the Crystal River
Crystal Mozart

ﬂeet will grow to ﬁve (5) luxury river yachts. Our officers and crew are renowned for providing six-star
service, with personal attention and the highest staff-to-guest ratio in the industry.
We are now hiring for the following Nautical positions:
· Captain
· Vice-Captain

· First Officer
· Bosun

· Sailor
· Engineer

· Hotel Repairman

Previous River Ship experience from the Rhine, Danube or Main rivers required.
Crystal Mahler

JOIN THE

CRYS TAL FAM I LY.®

VISIT OUR WEB PAGE TO SUBMIT AN APPLICATION: WWW.CRYSTALCRUISESMANNING.NO
Crystal Bach

Crystal Mahler and Crystal Bach are artists’ renderings, subject to change. ©2017 Crystal Cruises, LLC. Ships’ registry: Malta.
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PureBlue zorgt voor puur passagierscomfort

Een waterschap aan boord
De door PureBlue ontwikkelde
afvalwaterzuiveringsinstallatie
voor cruiseschepen, InnoPack++
Marine, is compact, intelligent en
op afstand te monitoren. Reders
kopen met InnoPack++ Marine
een goed werkende machine en
daarmee puur passagierscomfort.
Met InnoPack++ Marine brengt
PureBlue, een middelgroot Nederlands engineeringsbureau, ervaring en kennis uit de industrie
naar de scheepvaart. Het in 2010
opgerichte bedrijf levert innovatieve oplossingen voor diverse
waterproblemen:
van
waterproductie tot afvalwaterbehandeling en waterhergebruik.

Totaalconcept
Tot de klanten behoren grote industriële bedrijven in binnen- en
buitenland. Ze gebruiken de oplossingen van PureBlue onder
meer om organische vervuiling en
grondstoffen uit het water te verwijderen of drinkwater van onvoldoende kwaliteit helemaal ‘puur’
te maken. Bij de waterbehandeling op industriële locaties denkt
PureBlue altijd mee over mogelijkheden om de waterkring te sluiten.

(foto’s PureBlue)

branen ingezet. In plaats daarvan
reinigt InnoPack++ Marine het
sanitair, toilet-, keuken- en wasserijwater op biologische wijze, met
behulp van bacteriën.

Pieken
Zo ontstaat een kwalitatief efﬂuent
dat veilig geloosd kan worden volgens de Europese normen. Deze

“ Een reder koopt geen

waterzuiveringsinstallatie,
maar ‘passenger experience

Enkele jaren geleden kreeg PureBlue de vraag om mee te denken
over afvalwaterzuivering aan boord
van cruiseschepen. Het engineeringstraject begon vanaf nul en
leidde tot InnoPack++ Marine, een
volledig gecertiﬁceerd totaalconcept voor de afvalwaterstroom aan
boord.
Onderscheidend aan deze oplossing is de wijze waarop het water
gezuiverd wordt. Om obstructies
te voorkomen worden geen mem-

”

methode heeft haar sporen ruim
verdiend in onder andere de chemische industrie.
Ir. Stijn Tant, die mee aan de wieg
stond van InnoPack++ Marine,
licht de voordelen toe: “Als een
ﬁlter dichtslibt, kan het schip niet
meer van zijn water af. Dit probleem doet zich bij biologische
zuivering niet voor.”
“Het verschil met membraanﬁltratie zit vooral in de capaciteit: onze
unit is sterker belastbaar dan conventionele ﬁlteroplossingen. Aan
ﬁltratie zit altijd een maximum.

Naarmate de ﬁlter dichtslibt, vermindert de doorstroming.”
“Het waterverbruik op cruiseschepen kent pieken. ’s Ochtends
en na de excursie neemt iedereen
een douche. Ons systeem kan die
pieken verwerken, terwijl ﬁltersystemen water moeten bufferen.
Bufferen maakt het totale systeem
zwaarder, waardoor het schip dieper in het water ligt.”
“De afwezigheid van membranen
leidt bovendien tot lagere operationele kosten aangezien men
geen membranen hoeft te vervangen of schoon te maken.”

voordoen, doordat bijvoorbeeld
een pomp of leiding verstopt is.
We kunnen bijsturen nog vóór een
storing problematisch wordt.”
“Juist in de scheepvaart is dit een
goede methode om de servicekosten laag te houden. Je zult altijd

gende kranen is gehalveerd. De installatie is ook slimmer geworden:
waar data bij de eerste unit nog
niet op een server gelogd konden
worden, is trendanalyse nu geen
probleem meer.
Daarmee levert PureBlue een maritieme oplossing voor waterzuivering met industriële kwaliteit en
service. “We zijn een soort waterschap aan boord voor de verwerking van 35.000 tot 40.000 liter afvalwater per dag, dat twee tot drie
keer zo vervuild is als afvalwater
op het land.”
“Dit alles doen we zonder dat passagiers er iets van merken. Het gaat
dan ook niet om een goed draaiende machine, maar om passenger
experience. Reders zitten niet te
wachten op claims van reizigers of
touroperators als het systeem uitvalt. Bij ons kopen ze geen afvalzuiveringsinstallatie, maar puur
passagiercomfort.”

Vacatures
Met de cruisevaart heeft PureBlue
een aantrekkelijke markt aangeboord. Op de Rijn varen zo’n 850

Service op afstand
Innovatief is ook het feit dat PureBlue de installatie op afstand kan
monitoren en indien nodig bijregelen. Hiervoor ontwikkelde het
bedrijf de service PureControl++.
Ervaren proces-engineers met het
nodige ﬁngerspitzengefühl volgen
online, 24 uur per dag, de patronen (trending) van de installatie
en grijpen bij afwijkingen in. PureBlue krijgt ook alle alarmen binnen via sms of e-mail.
“Op basis van trendanalyse kunnen we vandaag al voorspellen dat
zich morgen een probleem gaat

zien dat het schip net in Boedapest ligt op het moment dat er
een monteur aan boord moet komen. We kunnen de werking van
de installatie real time volgen en
meekijken met de technicus aan
boord. Eventuele storingen zijn
snel verholpen.”

Eenvoud
PureBlue ontwerpt en bouwt de
installaties zelf. Het concept is
volgens Tant gestoeld op eenvoud.
“We zoeken de complexiteit niet
op en voeren kritische onderdelen
dubbel uit.”
De huidige versie van de InnoPack++ Marine is sterk geoptimaliseerd ten opzichte van het
prototype. Het gewicht van de
staalbouw en het aantal bewe-

cruiseschepen waarvan circa 60
procent geen afvalwaterzuivering
heeft of een installatie die niet voldoet aan de eisen. PureBlue gaat
het aantal medewerkers de komende jaren uitbreiden en heeft
momenteel zes openstaande vacatures.
“Ons team is een mix van exacte
wetenschappers: biologen, bioingenieurs, watertechnologen en
biochemici. We zoeken universitair opgeleiden die mee kunnen
werken in de R&D, maar ook medewerkers in de werkplaats en het
bedrijfsbureau: servicemonteurs
en elektrotechnische en mechanische ingenieurs met 3D-tekenskills.”

www.pureblue.nl
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‘Kwaliteit’, ‘Betrouwbaarheid’
en ‘Service’, zijn woorden die bij
ons hoog in het vaandel staan.
Smit Telecom is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een allround
installatiebedrijf en we werken
inmiddels 10 jaar met veel plezier
aan boord van riviercruiseschepen.
Het werk dat wij doen is voor
de meeste mensen niet direct
zichtbaar, Maar daarom zeker niet
minder belangrijk. Wij verzorgen
onder andere telefooncentrales,
databekabeling, elektra en alarmsystemen. Daarnaast zijn we
ook vertrouwd met allerhande
systemen die aan boord van
belang zijn, zoals bijvoorbeeld
pagersystemen, VSAT en TASC.
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Bekijk onze website www.dijvler.nl
voor meer informatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het

SMITTELECOM

vervaardigen van ankerlieren
voor de scheepvaart.

maatwerk in telecom & datatechniek

De lieren maken we naar wens
en in overleg met de klant en
kunnen worden aangedreven

• Telecom
• Alarm

door een elektro-, hydro- of
dieselmotor.

• Toegangscontrole
• Deursluis / interlock
• Datanetwerken
• ICT

Tevens zijn wij hèt adres voor
de complete dekuitrusting.
Dijvler Materiaal B.V. Nijverheidsstraat 30 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-615425 / Fax. 0184-611141 - info@dijvler.nl - www.dijvler.nl

Boatrestyle kunststof
teakdekken

• Camera’s

Specialist in dekken
Wij stellen zeer hoge eisen aan de
kwaliteit van onze apparatuur en
dienstverlening en staan dan ook
bekend om onze kundigheid en
nette manier van werken.

bouwen voor:
• Passagiersschepen
• Motorjachten
• Sportboten
• Project Design

Ekster 31 • 2411 mt Bodegraven
0172 610445 • info@smittelecom.nl • www.smittelecom.nl

06-29071007 • www.boatrestyle.nl

Geniet van de lente
en boek zo’n aantrekkelijke riviercruise van Feenstra!

en like ons op
www.feenstrarijnlijn.nl
op
ie
at
rm
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r
ee
m
or
Kijk vo
Met Feenstra Rijn Lijn heeft u keuze uit prachtige cruises
over de Rijn, Moezel, Saar, Neckar, Main en Donau. Daarnaast
heeft Feenstra meerdere rondreizen over de Nederlandse
en Belgische wateren in haar programma.
Een riviercruise van Feenstra staat garant voor comfort, gezelligheid en een uitstekende verzorging. Zonder uw koffers in of uit
te pakken, reist u van de ene naar de andere prachtige locatie.
Onderweg geniet u van het schitterende panorama. Een riviercruise is een belevenis op zich, want onze luxe schepen brengen
u op een comfortabele wijze naar de mooiste plaatsen van
Europa. Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid en boek nu zo’n
schitterende riviercruise van Feenstra.

Tel. (026) 445 28 05

Facebook!

Onze bestemmingen
• Nederland & België
• Luxemburg & Duitsland
• Zwitserland & Oostenrijk
• Hongarije & Slowakije
Meer informatie
Ga voor meer informatie en de reisgids Riviercruises 2017
van Feenstra Rijn Lijn naar het dichtstbijzijnde ANVR Reisbureau of bel met Feenstra Rijn Lijn (026) 445 28 05.

Op onze website bekijkt u de beschikbaarheid en vindt u
de volledige beschrijving van de reizen en onze schepen.
Wij hopen u binnenkort bij ons aan boord te begroeten.

www.feenstrarijnlijn.nl
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Corkscreed Tank Top-vloeren zorgen voor enorme gewichtsbesparing en geluiddemping

Diba Groep levert innovatieve (onder)vloeren
voor cruiseschepen
DOOR JAN HOEK

Speciaal voor luxe cruiseschepen en jachten heeft het in Uden
gevestigde bedrijf Diba de Rubberscreed Tank-Top kunststofvloeren
ontwikkeld om de scheepsdekken te isoleren, nivelleren en het
geluid te dempen (‘ont-dreunen’).
Dit type ondervloer ligt onder andere aan boord van de luxe passagiersschepen William Shakespeare
en Charles Dickens van Select
Voyages. Onder leiding van Mike
Pearson, projectleider én innovator bij de Diba Groep is het leveringsprogramma uitgebreid met
de zogenoemde Corkscreed Tank
Top-vloer. Aan boord van de onlangs afgebouwde Joie de Vivre
van Uniworld Boutique River
Cruise is deze Tank Top-vloer voor
de eerste maal gelegd.
Naast de al genoemde positieve
kenmerken van de Rubberscreed
Tank-Top-vloer, zorgt de van 1
centimeter dikke kurk gemaakte
vloer aan boord van de Joie de
Vivre voor een gewichtsbesparing
van maar liefst 30.000 kilo en
derhalve ook voor een aanzienlijke brandstofbesparing. De Diba
Groep levert daarnaast voor alle
ruimtes aan boord de meest geschikte vloersystemen in allerlei
varianten en kleuren.

Vavier Marine Industrial
Onderdeel van de Diba Groep is
Vavier Marine Industrial (VMI),
een specialist in scheepsvloeren.
Een scheepsvloer is onderhevig
aan meer en hogere eisen dan elke

andere vloer, waarbij aan boord
van cruiseschepen ook een sfeervolle uitstraling een belangrijke
rol speelt.
“Onze scheepsvloeren en -dekken
bieden de vereiste vloerafwerking
in de scheepvaart in het algemeen
en de cruiseschepen in het bijzonder”, stelt Mike Pearson.
Hij somt moeiteloos de vele voordelen op: “Brandwerend of -vertragend, geluiddempend, hoge
slijtvastheid en druksterkte, vloeistofdicht, stroefheid instelbaar,
bestand tegen extreme temperaturen, slag-, stoot- en slijtvast en
chemicaliënbestendig. VMI maakt
industriële kunststofvloeren op
alle dekken van riviercruiseschepen met normale minerale grondstoffen en polyurethaan gietvloeren in galley & laundry.”

werdeck. In koudere periodes ontstaat er door temperatuurverschil
tussen de ondervloer en de ruimte
condensvorming. Dat vochtprobleem hebben we kunnen oplossen met het Rubberscreed Tank
Top-systeem. Aangezien het systeem wordt aangebracht onder de
wandconstructie, en in combinatie met ont-dreuningsplaten in de
machinekamer, bereikten we een
maximale absorptie van geluid.”
“Tijdens proefvaarten met mps
Charles Dickens en de William
Shakespeare, de stilste cruiseschepen op de Europese binnenwateren, waren de medewerkers van
Bureau Veritas onder de indruk
van het resultaat.”

Portugese kurk

Buitendekvloeren
“De koel- en vriesruimten aan
boord zijn onderhevig aan extreme temperaturen, vocht en permanente belasting. Wij leveren hiervoor de vereiste vloer/wand voor
deze ruimten.”
“Buitendekvloeren kunnen door
ons worden voorzien van een
kunststof teaklook vloer, zoals
te zien is in de showroom van
Willemsen
Scheepsbetimmering in Huissen en aan boord
van cruiseschepen als de Antonia
Bellucci van de Feenstra Rijn Lijn
en de William Shakespeare.”
“Wij werken nauw samen met
een groot aantal scheepsbetimmeringsbedrijven en zijn actief
op werven in de gehele wereld.

Ons bedrijf is zo ingericht dat we
probleemloos kunnen werken op
locatie; dat hebben we bewezen
met diverse spraakmakende projecten in onder andere Frankrijk,
Griekenland, Brazilië en Dubai.
Daarnaast waren we afgelopen
winter betrokken bij de renovatie
van acht passagiersschepen.”

Nagenoeg alle VMI-vloeren aan
boord van de riviercruiseschepen
zijn voorzien van het Rubberscreed Tank Top-systeem, dat is samengesteld uit een rubbermix en
minerale grondstoffen. Mike Pearson vertelt over dit unieke systeem:
“De ontwikkeling hiervan is begonnen met problemen op het lo-

Voor Mike Pearson en zijn team
geen reden om na dit succes achterover te gaan leunen. De volgende innovatie is de Corkscreed
Tank Top-vloer. “Een ﬁkse verbetering qua gewichtsbesparing en
kwaliteit. We hebben gezocht naar
absolute topkwaliteit kurk en vonden die in Portugal. Dankzij de
gebruikte samenstelling zorgt deze
ondervloer, zowel op thermisch
als akoestisch vlak, voor de beste
geluiddemping en een enorme
gewichtsbesparing, en daardoor
een aanzienlijke lager brandstofgebruik.”
Kort samengevat: de Diba Groep
levert ‘vloeren met een missie’, die
zeer geschikt zijn aan boord van
luxe riviercruiseschepen.

www.dibagroep.nl

Rivertech: altijd werk voor goede kapiteins en machinisten
opfriscursus EHBO aan, een medische keuring en training in de
omgang met mensen. Matrozen
krijgen een training in het werken met perslucht en machinisten
een technische training. Ieder jaar
komen er nieuwe facetten bij. Zo
bieden we vanaf dit jaar ook training op het gebied van veiligheid
en security.”

Werken in de riviercruisevaart is
aantrekkelijk, zowel voor nautisch als hotelpersoneel. Er zijn
bovendien volop banen want
de sector groeit nog steeds.
Rivertech uit Arnhem staat dan
ook altijd open voor sollicitaties
van goede kapiteins en machinisten. Ook degenen die de overstap
uit de beroepsvaart willen maken.

Vast contract
Rivertech is al jaren actief in de
sector. Het tekent voor de bemanningen van de schepen van zusterbedrijf Rijfers River Cruises. Die
vloot bestaat uit de Filia Rheni,
Regina Rheni, de Aurelia en de
gloednieuwe Asara.
Dat doet het bedrijf kennelijk zó
goed dat ook andere rederijen
op Rivertech vertrouwen. Zo bemant het Arnhemse bedrijf voor
AmaWaterways maar liefst zestien
schepen.
Rivertech verzorgt naast de bemanning het nautisch en technisch
management voor passagiersschepen. Daaronder vallen onder
andere de begeleiding van onderhoud, verbouwing en vernieuwing
en het regelen van ligplaatsen.

Overstap
Rivertech is altijd op zoek naar
goede kapiteins en machinisten.
Een deel van de nieuwe collega’s
is afkomstig uit de vracht- of tankvaart. Zij worden intensief begeleid bij de overstap naar de cruisevaart. “We hebben drie corporate
kapiteins die nieuwe kapiteins
inwerken”, vertelt directeur Johan
Rijfers. “Alle aspecten komen aan

bod. Na enkele maanden kunnen
nieuwkomers zelfstandig aan de
slag.”
De eerste vereiste voor kandidaatkapiteins is dat ze veilig en goed
kunnen varen met een 135 meterschip. Ook een verzorgd voorkomen en een vlotte omgang met
mensen zijn belangrijk. Rijfers:
“Als kapitein op een cruiseschip
ga je op reis met veel gasten en

een grote crew. Je moet het leuk
vinden om een babbeltje te houden en informatie te verstrekken.
De voertaal is meestal Engels en
Duits. Hiervoor bieden we taaltrainingen aan.”
“In het voorjaar komen al onze
machinisten, kapiteins en matrozen naar Arnhem voor een scholing van twee weken. Naast veiligheidsinstructies bieden we een

Vrijwel alle medewerkers van Rivertech hebben een vast contract.
“Daarnaast kunnen we ook altijd
opstappers gebruiken: gepensioneerden die hun hele leven gevaren hebben en over de juiste patenten beschikken. Zij ontvangen
van ons een dagvergoeding.”
Naast een goed salaris en professionele begeleiding biedt Rivertech de medewerkers een gunstige
vrijetijdsregeling. “We hebben
diverse vaarregimes: 4 op/2 af, 4
op/4 af en zelfs 2 op/2 af. Daar
houden we ons strikt aan. We zetten liever een freelancer in dan dat
we aan de vrije tijd van onze mensen komen.”
Kijk voor actuele vacatures op
www.rivertech.nl.
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www.martin-membrane.com

Eco-friendly European
river cruises

Advanced Wastewater Treatment
Technologies for Vessels & Oﬀshore

Life is good – with clean water

Von-Thünen-Str. 1–4
19071 Brüsewitz bei Schwerin | Germany
Tel.: +49 (0) 3 84 82 / 2 21 54

Werkringstr. 10
96515 Sonneberg | Germany
Tel.: +49 (0) 36 75 / 73 35-0

Friedrichstr. 95
10117 Berlin | Germany
Tel.: +49 (0) 30 / 20 96 44 00
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Werken als aﬂoskapitein geeft Nico van Lent veel voldoening

Dag en nacht verantwoordelijk voor
schip, passagiers en bemanning
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Nico van Lent (70) uit Maasbracht is aﬂoskapitein bij rederij
Calanda Riverline Cruises met
als thuishaven Enkhuizen. Van
Lent koos voor de passagiersvaart, omdat hij veel voldoening
van het werk ondervindt. Zijn
kennis en ervaring geeft hij aan
het jonge personeel mee en de
omgang met de gasten vindt hij
meer dan de moeite waard.
De rederij exploiteert twee cruiseschepen: de Andante (146 passagiers) en de Allegro (96 passagiers). Het vaargebied van de
schepen is Nederland, België,
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En soms daarbuiten… Van
Lent: “Vorig jaar ben ik met de
Andante over de Donau naar Boedapest gevaren.”

Spits
Van Lent is een schipperszoon.
Zijn ouders voeren op de Maja.
Zelf voer hij in het begin van zijn
loopbaan op verschillende soorten
schepen. Zoals de Josephine van de
ﬁrma Nefkens, en de Lehnkering 11
van rederij Lehnkering, om zo het
Rijnpatent te bemachtigen.
“Ik heb het vrachtschip van mijn
vader overgenomen, een spits van
350 ton. Daarna gevaren op een
akkerman van 500 ton. Daarmee
hebben we negentien jaar gevaren.
En toen op een dortmunder van
1.300 ton. Altijd samen met mijn
vrouw.”
Sinds vijf jaar werkt Van Lent als
aﬂoskapitein bij Calanda Rivercruise Line. Daarvóór deed hij dat
drie jaar bij Scylla Tours. “In 2008
heb ik mijn schip verkocht. Ik was
nog te jong om met pensioen te
gaan.”
Vergelijk je functie als aﬂoskapitein
eens met zelf schipper zijn...
“Als je op je eigen schip werkt,
doe je alles zelf. Je kiest zelf je reis
uit en doet het met zijn tweeën,
samen met je partner. Als aﬂoskapitein heb je met de passagiers, de
eigenaar van de rederij en het personeel te maken, en je moet je aan
de regels houden. Niet te vroeg

Nico van Lent: “Ook als aﬂoskapitein heb je je inbreng bij de rederij.” (foto Noud van der Zee)

ger gevaren dan in het goederenvervoer over water. Dat blijkt als
Van Lent het vaarschema van de
Andante voor de komende reis
met enkele vaardagen in mei opnoemt: “In Arnhem komen de
passagiers aan boord. De reis gaat
van Arnhem naar Nijmegen. Daar
overnachten we en op zondagnamiddag varen we naar Cuijk.”
“Op maandagmorgen om vijf uur
vervolgen we de reis naar Roermond en van daar varen we op
dinsdag naar Maastricht. Onderweg kijken we of we in Maasbracht
kunnen aanleggen. Van Maastricht
varen we woensdag naar Huy en

“ Je bent ook een vraagbaak
voor de bemanning
”
vertrekken of te laat binnenlopen.
En proberen zo zuinig mogelijk te
varen.”
Toch heeft Nico zijn eigen inbreng
op het cruiseschip. “Bijvoorbeeld
in de herfst met de ﬁetscruisevakanties naar Basel met de Andante.
De eigenaar van de rederij was niet
bekend op dit traject en hij heeft
mij gevraagd waar we konden aanleggen met ons schip.”
In de passagiersvaart wordt rusti-

van Huy naar Dinant, waar we
voor anker gaan.”
“Op vrijdag bereiken we onze
bestemming in Namen en
op zaterdag varen we naar
Dinant, waar de gasten van boord
gaan. De terugreis naar Arnhem
gaat per bus.”

Verantwoordelijkheid
”Je moet je ervan bewust zijn dat
als je als kapitein dag en nacht ver-

antwoordelijk bent voor het wel
en wee van je passagiers en voor
de veiligheid. Het schip moet goed
op de steiger liggen en dat moet
netjes gebeuren. Het schip moet
ook schoon zijn, want het is het
visitekaartje van de rederij.”

Aanvoelen
Op de Andante werken achttien
bemanningsleden: de kapitein,
een stuurman, een machinist en
twee matrozen voor het nautische
gedeelte. Voor het hotelgedeelte
een manager, twee koks, twee
mensen voor de horeca, meisjes
voor het schoonhouden van de
hutten, kelners en reisleiding.
“Als ik aan boord van de Andante
kom, moet het personeel veertien
dagen met mij werken. Als kapitein moet je aanvoelen hoe ze als
team werken. Als er ergens wrijving is, moet je dat proberen op te
lossen. Je bent ook een vraagbaak
voor de bemanning. Ze moeten bij
je terecht kunnen.”
Zijn passagiers veeleisender
geworden?
“De laatste jaren vragen ze meer
ruimte in de hut, een kluis en een
tv. Ook goed eten wordt erg op
prijs gesteld. De kok is belangrijker geworden dan de kapitein!”
“‘s Morgens het ontbijt tot half

tien. ‘s Middags een lunch en ’s
avonds wordt in het restaurant
een diner opgediend. Tijdens het
captain’s diner op de laatste vakantiedag wordt een 5-gangenmenu
samengesteld. De Andante is naar
mijn mening een 3-sterrenhotel.”

Wat is veranderd in de cruisevaart
sinds jij begon?
“Ik ben als kapitein begonnen in
2008. Sindsdien zijn er vele grote,
nieuwe schepen van 135 meter
bijgekomen en dat vergt veel meer
van de nautiek.”
“En wat de technische verbeterin-

“ De kok is belangrijker

geworden dan de kapitein

Is er verschil tussen Nederlandse
en buitenlandse gasten?
“Nederlanders willen overdag kijken waar en op welke rivier het
schip vaart. Amerikanen daarentegen willen dat er ’s nachts gevaren
wordt en overdag aangemeerd.
Zo kunnen ze overdag gaan shoppen.”
De cruisevaart wordt bevolkt door
een ouder publiek, veelal 65+.
Voor ﬁetsvakanties is de gemiddelde leeftijd 50+.
”Het publiek dat op de Andante
meevaart is over het algemeen ouder. En dat moet vermaakt worden. ’s Avonds is er meestal live
muziek. Als die er niet is, spelen
we bingo. Op de laatste dag wordt
een cruiseshow gespeeld.”

”

gen betreft: er is op mijn schip wiﬁ
mogelijk tegen betaling. Ook is er
een elektronische kaart, die overal
te volgen is. Zo weten de passagiers precies waar het schip zich
op dat ogenblik bevindt.”
Een laatste vraag: heb jij een
verklaring voor het toenemende
aantal schadevaringen door
cruiseschepen de laatste jaren?
“Ik ben heel voorzichtig, want ik
heb geen bewijs, maar ik denk
door een gebrek aan voldoende
gekwaliﬁceerde kapiteins en stuurlieden.”
“Om met een 135 meter lang
passagiersschip te varen op de
Main en het Main-Donaukanaal,
heeft men toch iets meer ervaring
nodig.“
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AL 50 JAAR VOOROP IN
MARITIEME ELEKTRONICA
EER
PROFIT
ZE
VAN ON
RUILHOGE IN
GEN!
KORTIN

WIJ LEVEREN,
INSTALLEREN
EN MONITOREN:
 PA/GA systemen
 brand- en alarmsystemen
 telefonie
 marifoons / portofoons
 IPTV (info-entertainment)
 audio / video oplossingen
 satelliet systemen (TVRO & VSAT)
 airtime
 AIS systemen
 24/7 service
 turn-key projecten

Uniek in de markt:
Full HD voor een
superieure beeldkwaliteit

VOOR:

VSAT verbindingen
voor een vast bedrag
per maand!

 binnenvaart
 offshore
 baggerindustrie
 olie en gas
 containervaart
 sleep- en duwvaart
 coasters
 luxe jachten
 visserij
Bel nu 0184 - 674 067 (Bampro)
of 078 - 684 90 00 (Probus) voor
een passend aanbod of stuur
een e-mail naar sales@bampro.nl
of info@probusmaritiem.nl

Bampro | Hakgriend 1, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam | www.bampro.nl
Probus | Noordeinde 124, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht | www.probusmaritiem.nl
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Bampro Marine en Probus Maritiem hebben
binnenvaart steeds meer te bieden
Bampro Marine in HardinxveldGiessendam is al vijftig jaar actief als leverancier van communicatiesystemen, vooral in de
zeevaart. Het bedrijf is onder leiding van eigenaar Rob Witteveen
sinds 2010 sterk gegroeid, zowel
in omvang als in het aantal producten dat het levert. Bampro
heeft intussen ook een groeiend
aandeel in de binnenvaart. Dat
aandeel nam verder toe door de
overname van Probus Maritiem
in Hendrik-Ido-Ambacht per 1
januari 2016. Bampro Marine verhuisde vorig jaar naar een beter
geoutilleerde locatie in Hardinxveld en in april dit jaar doet ook
Probus Maritiem dat in Ambacht,
waar het direct aan de rivier De
Noord wordt gevestigd.
“Het blijven twee separate bedrijven”, vertelt Rob Witteveen. De
twee bedrijven vullen elkaar aan.
Bampro en Probus leveren vergelijkbare diensten, maar zaten niet
echt in elkaars vaarwater, zodat
de samenwerking complementair
is. Het helpt zeker bij de ambitie
van Bampro om het productportfolio verder uit te breiden en een
compleet pakket van communicatiesystemen aan te bieden aan alle
scheepvaart plus de offshore.
Bij Probus heerst een andere cultuur dan bij Bampro. “De medewerkers van Probus plannen hun
werk zelf. Bij ons wordt het werk
centraal ingedeeld.”
Dat heeft te maken met het verschil in omvang van het personeelsbestand. Toen Rob Witteveen
Bampro Marine in 2010 overnam,
werkten daar acht mensen, nu
zijn dat er 28. Probus telt momenteel zes medewerkers, onder
wie commercieel directeur Philip
Vellekoop, tot begin vorig jaar de
eigenaar.

Foto’s Bampro Marine

Satellietvolgsysteem
Bampro Marine is van oudsher
bekend om de geavanceerde satellietvolgsystemen die in de zeevaart
noodzakelijk en in de binnenvaart
steeds vaker gewenst zijn om aan
boord te beschikken over een goede internetverbinding. “Een goede
verbinding op zee levert de eigenaar van het schip geld op. Zeker
als je eventuele reparaties van het
communicatiesysteem op afstand
kan regelen en je bespaart op
mensen die overgevlogen moeten
worden.”
De satellietvolgsystemen zullen
voor internet nooit de breedbandverbinding bieden zoals we
die thuis gewend zijn. “Het is geschikt voor skypen en e-mailen
of voor bijvoorbeeld het monitoren van het brandstofverbruik of
andere systemen. Dat is ook iets
dat zichzelf snel terugverdient.”
Er zijn wel vaak noodsystemen
aan boord voor als er op afstand
door een medewerker van Bampro
in het systeem moet worden ingegrepen. Zo’n noodsysteem kan
Iridium zijn, waarmee altijd een
(vrij kostbare) satellietverbinding
kan worden gemaakt. “Dat is altijd
nog goedkoper dan een monteur
overvliegen.”

Vanzelfsprekend worden satellietvolgsystemen gebruikt aan boord
van schepen voor de televisieontvangst. Bampro en Probus
leveren deze (schotel)antennes
ook aan de binnenvaart, en zoals

Daarvoor heb je wel de geschikte
mensen nodig en Rob Witteveen
weet als geen ander dat de kwaliteit van het personeel ook de kwaliteit van het bedrijf bepaalt, zeker
als het om service gaat.

stimuleren stagiairs opleidingen te
volgen, zodat ze theoretisch goed
onderbouwd aan de slag kunnen.”
Rob Witteveen heeft een achtergrond in de ﬁnanciële dienstverlening. Hij was vóór hij Bampro

gezegd breidt het productportfolio zich uit. Naast de ‘traditionele’
communicatiemiddelen als marifoon en telefoon biedt Bampro
de scheepvaart IT-beheer, WiFi en
alle hardware die daarbij hoort,
AIS-apparatuur en nieuw is bijvoorbeeld de Bridge-Scout, waarbij de brughoogte wordt gemeten,
gebruikmakend van lasertechniek.
“Tevens leveren we de Trescopc’s, navigatie- en communicatieapparatuur. We gaan een steeds
completer pakket bieden aan de
scheepvaart. Dat doen we op verzoek van onze klanten.”
In de binnenvaart beperkt dat
klantenbestand zich niet tot de
passagiersvaart. Ook tankers en
drogeladingschepen worden voorzien van moderne apparatuur, die
vaak van de tekentafel tot aan de
installatie bij Bampro vandaan
komen. “We bedienen alles waar
een anker aan zit – van jachten tot
grote zeeschepen – en ook de offshore boorplatforms.”

“We zijn tegen de stroom in gegroeid de afgelopen zeven jaar.
Dat danken we voor een belangrijk deel aan het personeel. Deze
mensen zijn zo loyaal en hebben
zoveel inzet... ik denk dat ik mag
zeggen dat weinigen het met personeel beter hebben getroffen dan
ik. Als ze een week in Frankrijk
hebben gewerkt, thuiskomen en
de telefoon gaat, staan ze desnoods
een uur later hun koffer alweer te
pakken om rechtsomkeer te maken. Je begrijpt dat ook het thuisfront die loyaliteit moet delen.”
Met name het onderhoud aan
passagiersschepen legt tijdens de
eerste drie maanden van het jaar
veel druk op het personeel van
Bampro. “Logisch, want als die
schepen in gebruik zijn, kun je
aan boord niet veel doen. Het is
specialistisch werk, dat laat zich
niet opvangen met uitzendkrachten. In die drie maanden wordt
het personeel extra zwaar belast.
Als dat het hele jaar zou zijn, zou
het geen probleem zijn om het
personeelsbestand uit te breiden.
Maar je kan het niet opvangen met
tijdelijke krachten of ZZP’ers. Die
zijn vaak gespecialiseerd in één
ding, bijvoorbeeld telefonie of
tv-systemen. Bij ons moet je van
alle markten thuis zijn. We verzorgen zelf de opleiding daarvoor of

overnam ﬁnancieel directeur en
minderheidsaandeelhouder
bij
een bedrijf.

Service

“Bampro Marine levert aan alles dat een anker heeft”, aldus directeur Rob
witteveen. Dus ook aan werkschepen zoals deze.

Bampro Marine biedt wereldwijd
24/7 service. Dat is nogal wat.
Voor een deel is dat te realiseren
door op afstand aan boord van
de schepen de apparatuur te bedienen. Maar als er fysiek iemand
heen moet, dan gebeurt dat ook.

Plezier
Zijn huidige positie ligt hem beter,
al leek de start wel wat hachelijk.
“Toen ik in 2010 besloot voor mezelf te beginnen, verklaarde mijn
vrouw me voor gek. Het was toen
nog crisis. Ik ben ervan uitgegaan
dat wat je verdient, minder mag
zijn als je maar plezier hebt in je
werk.” Dat is een geslaagde instelling gebleken voor Rob Witteveen,
en Bampro vaart er wel bij.
Nieuwe overnames heeft Rob Witteveen nog niet op het oog.

Adressen
Bampro Marine is gehuisvest
aan Hakgriend 1 in Hardinxveld-Giessendam en Probus
Maritiem is vanaf april te vinden aan Noordeinde 119 in HI
Ambacht. Rob Witteveen stelt
het op prijs dat de adressen
van de twee ﬁrma’s genoemd
worden. “Mensen die beroepsmatige interesse hebben, kunnen altijd even langs komen
om kennis te maken.”
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Glass ‘n ﬁt.......

Van “Begin tot Eind”
Wij bieden u de mogelijkheid om de totale glaspost van een schip of boot onder te brengen bij één bedrijf.
Van adviseren - inmeten - leveren tot monteren.

Scheepvaart
Scheepsbeglazing is een van de specialiteiten van Glass ‘n ﬁt bv, en is enige in zijn soort. Wij hebben de
kracht en de ﬂexibiliteit om glas te leveren en te monteren waar en wanneer u dat wilt. Scheepsbeglazingen zijn te onderscheiden in drie hoofdgroepen.

uw partner voor
scheepsbeglazing!!!

• Glas verlijmd (structurele scheepsbeglazing)
In de scheepsbouw is kit en lijm niet meer weg te denken. Glass ’n ﬁt is een van de weinige bedrijven die
zich volledig heeft gespecialiseerd in het verlijmen van glas in verschillende uitvoeringen, met volledige
garantie en certiﬁcering. Dit geldt zowel voor enkelglas, isolatieglas en verwarmd glas. Natuurlijk zijn er
ook binnen het verlijmen van glas beperkingen, wij kunnen u informeren welke voor u van toepassing zijn
op het door u te bouwen schip. Een combinatie van Glas en Aluminium is ook mogelijk. Glas verlijmen
geeft een modern en strak effect en is uitermate geschikt voor de commerciële scheepvaart, jachtbouw
en stuurhuizen (hutten).
Geef uw vaartuig een futuristisch uiterlijk en wilt u zich onderscheiden dan is structurele beglazing een
pre!!! Niet alleen uiterlijk is belangrijk, functionaliteit is ook zeer belangrijk, voordelen zijn o.a. optimaal
gebruik van zicht, minder gewicht en glas kan deel uitmaken van de constructie. Glass ’n ﬁt heeft vele
referenties in verschillende scheepsbranches.

• Glas in Aluminium ramen
Alle denkbare soorten en vormen gemonteerd in Aluminium ramen voorzien van Scheepsglas volgens de
vastgestelde normen. Vaste ramen, Schuiframen en Zakramen zijn leverbaar in een goede kwaliteit en
strakke levertijd.

• Scheepsglas
Glas los geleverd of gemonteerd in verschillende toepassing binnen de scheepsreparatie en nieuwbouw.
Isolatieglas voor Stuurhuizen, Scheepsglas in Rubber en Pees in alle diktes en uitvoeringen.
Wij adviseren u graag over de produkten.

Moderne Glassoorten
Ook binnen het produkt glas staat de techniek niet stil. Geavanceerde machines en produktielijnen maken
het mogelijk glas te bewerken in elke vorm en dikte. Verwarmd glas met draadverwarming of metalcoating voor optimaal zicht bij verschillende temperaturen (anti-condens). Zonwerende en warmtewerende
beglazing voor optimaal comfort en klimaatbeheersing. Speciaal gelaagd/gehard glas voor marinetoepassingen om gewicht te besparen en leverbaar in vele kleuren. Zelfs isolatieglas met geïntegreerde
jaloezieën en/of LED verlichting voor sfeervolle uitstraling. Glass ‘n ﬁt adviseert u bij de keuze van uw
glassoort.

www.scheepsglas.nl

Wat heeft Glass ‘n ﬁt u te bieden?

Glas Montage Holland BV omvat:
www.scheepsglas.nl

Glass ‘n ﬁt - Autoglas Service Schiedam
www.autoglasschiedam.nl

• Verlijmde, structurele beglazingen
• Modern zon- en warmtewerend isolatieglas (ISO 614 gecertiﬁceerd)
• Verwarmd glas in vele toepassingen
• Aluminium schuif- en klapramen
• Garantie op door ons gemonteerd glas
• Optimaal zicht en uitstraling door nieuwste technieken

www.glass-n-ﬁt.de

- Schiffsverglasung
- Schiffsfenster
- Fahrzeugglas
- Fahrzeugfenster

Bezoekadres: Neherstraat 4-8, 3125 BV Schiedam
Postbus 54, 5120 AB Rijen Nederland
Tel. +31 (0)10 - 437 75 88

www.scheepsglas.nl

www.scheepsglas.nl

Fax +31 (0)10 - 437 76 92
E-mail info@glass-n-ﬁt.nl

MARINE

www.scheepsglas.nl

Mit der Unterstützung der RsR Nemo
gibt es immer eine sichere Fahrt.
RsR Nemo versorgt das Schiffsmanagement von über
30 Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit über 280 Mitarbeitern
eins der größten unabhängigen Unternehmen im nautischen
Management für die Flusskreuzfahrt.
RsR Nemo erfüllt mehr als nur die normalen Verpﬂichtungen
einer gewöhnlichen Verwaltungsgesellschaft.
• Nautisches- und technisches Management
• Catering und komplettes Hotelmanagement
• Crew-Training und Unterstützung
• Crew-Vermittlung und Anwerbung
• Internationales Sicherheitsmanagement (ISM & ISPS)
Wir erfüllen alle Anforderungen unserer Kunden. Auch an Land.

Nautical Expertise for Maritime Operations
oliver.sassen@rsrnemo.com | Für weitere Informationen: +357 25001010

WWW.RSRNEMO.COM
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Pionier in passagiersvaart bereikt mijlpaal

25 stuks met een Kamphuisen-label
DOOR JOHAN DE WITTE

Als mps AmaKristina op 24
maart aan de Rijnkade in Arnhem wordt opgeleverd is het
feest. AmaWaterways tekent als
opdrachtgever voor deze beauty.
Opnieuw was Kamphuisen Shipping voor de bouw van het schip
verantwoordelijk. Het bedrijf
realiseerde hiermee zijn zeventiende schip voor AmaWaterways.
Onder eigen vlag bouwde de BV
Kamphuisen eerder acht schepen.
8+17=25… een feestelijke som!
Wat eraan vooraf ging… Als de
Rival in 1914 van de helling loopt
en Hilbert Kamphuisen de zeilen
hijst, weet niemand dat het schip
meer dan honderd jaar oud zal
worden en ondanks vele aanpassingen (van zeil- naar motor-, van
vracht- naar passagiers- en restaurantschip) zijn karakter behoudt.
In het zicht van Hilberts pensioen
neemt zoon Klaas het roer over en
bewijst zich als pionier in passagiersvaart.

Ondernemingsgeest
De Rival passeert de Lorelei in
1951 met betalende gasten en
slaapgelegenheid voor dames en
heren apart! Klaas – inmiddels
grootvader – is overtuigd van zijn
oudste zoon Hilbert als varensman, stopt en zegt: “Het is aan
jou.” Hilbert en zijn echtgenote
Geertje grijpen hun kans; vooralsnog blijft het ‘s winters vracht en
‘s zomers passagiers in het aangepaste laadruim.
De jonge ondernemers zijn succesvol. Volgens Geertje kon haar man
uitstekend zaken doen en was hij
een alleskunner – behalve behangen. Met meer dan gemiddelde
ondernemingsgeest en durf wordt
de Rival in de winter van 63/64
van vracht- tot passagiersschip
omgebouwd en krijgt het schip
een capaciteit voor 80 personen.

Eerste nieuwbouw
Hilbert heeft visie en laat in 1965
als eerste particulier in de branche
een nieuw passagiersschip bouwen. In de jaren erna steekt hij zelf
de handen uit de mouwen met
het ombouwen van verschillende
bestaande casco’s tot passagiersschepen.
In 1978 loopt er wéér een nieuwbouw van stapel. Het is 1981 als
een collega de handdoek in de ring
gooit en zijn passagiersschip verkoopt aan Kamphuisen. Dan stopt
Hilbert om gezondheidsredenen
met varen; voortaan bestuurt hij
zijn Filia Rheni BV vanuit Oosterbeek. De tuin en wereldwijd cruisen werden hobby’s.

Remise
Zoon Koert wordt in 1961 geboren. Wanneer hij zeven is, gaat
hij naar een internaat in Dordrecht. Vader Hilbert zegt, als Koert
zich later inschrijft op het vwo in
Nijmegen: “Doe je best jongen,
vergeet niet dat kennis zijn oorsprong in gevoel heeft.”
Studeren en bijspringen als ma-

De Rival passeert in 1951 de Lorelei met 24 gasten aan boord. (archieﬀoto fam. Kamphuisen)

troos bij personeelstekort tussen
tentamens door geeft hem een 10
voor maatschappijleer. Koert kiest
voor de passagiersvaart. Amper de
gang erin of de krijgsmacht rekruteert hem als chauffeur/gewondenverzorger. Volgens Koert “een
geweldige tijd!”
In de functie van stuurman op de
Regina Rheni wordt hij verliefd op
Marian. Nog even blijft Marian
werkzaam in de horeca aan boord,
gevolgd door een carrière bij Etam
in Arnhem. Onlosmakelijk verbonden aan hetgeen zijn ouders
hadden bereikt, hangt Koert zijn
maritieme loopbaan aan de kapstok om de ﬁrma vanuit Oosterbeek vorm te geven. Zij geven elkaar het ja-woord! Nu wordt het
samenwerken in een nieuw kantoor te Arnhem.
Animo en het getij mee resulteren
in schaalvergroting. Dochter Hilde
en zoon Thijs worden geboren,
schepen gebouwd, overnames gepleegd. In het jaar van ‘nine eleven’ is de animo voor riviercruises
gering. Desondanks meldt zich
na enige tijd een Amerikaanse
reisoperator als koper voor het
bedrijf. Het wordt een schaakspel
tussen Hollandse koopmansgeest
en Amerikaanse zakenregels. Met
remise als resultaat; in 2004 worden de handtekeningen gezet. De
ﬁrma splitst zich nu in Kamphuisen Shipping, Holding, Beheer,
Beleggingen en Projects.

zich dat er door de naderende opening van het Main-Donaukanaal
in 1992, met 3.000 mijl vaarwater
tussen de Noordzee en Zwarte Zee,
kansen liggen voor goederenvervoer én mogelijkheden voor cruises langs schilderachtige oevers.
Koert en Marian gaan met hun
expertise aan de slag. En het blijft
niet bij dat ene schip. Diverse werven worden benaderd, schepen
gerealiseerd, alsmaar groter, technischer en luxer.
Er komt veel kijken bij 135 meter
Amerikaans vakantieverblijf. Niet
zomaar een één- twee-drietje voor
de BV Kamphuisen, zoals eens bij
een oplevering werd gesuggereerd.
Er wordt hard gewerkt; het resultaat mag er zijn.
In het kort is dit het verhaal over

onderneming Kamphuisen, het
ontstaan van Rhinecruising en
over het bouwen van een adembenemend product. Een Rhinecruiser realiseren vraagt diplomatie en
vasthoudendheid van de manager
omdat ervaring, aanpak en ideeën
van deelnemers doorgaans verschillen.

Carte blanche
Dat Koert en Marian carte blanche
kregen van Rudi Schreiner, duidt
op veel vertrouwen. Evenwel ligt
de voldoening in de samenwerking mét het team van bedrijven,
waarmee ondanks uniformiteit
van casco en dimensies wordt gefocust op indeling en inrichting,
zodat elk schip zijn eigen karakter
heeft.

Wanneer een Rhinecruiser nadert,
is de ﬁlosoof aan de oever geïmponeerd door het fraai gevormde
stalen casco in evenwicht met glas,
voortstuwingsmotoren en 200
kilometer elektriciteitskabel! Hij
beseft de hoeveelheid techniek,
hydrauliek en nautische equipement. Hij ziet onder andere een
stuurhut, zwembad, zonnedek,
twee restaurants, de sterrenkeuken, wijn- en borrelbar, lounge,
winkel, luxe gesoigneerde hutten, schitterend meubilair, spa en
schoonheidssalon.
Dan verbreekt 2.100 ton volume
ter waarde van zo’n 20 miljoen
euro het stille water en passeert.
De oever breekt haar boeggolf,
even later stroomt de rivier weer
ongestoord.

AmaWaterways
In 1990 gaat de telefoon en vraagt
Rudi Schreiner, de eigenaar van
AmaWaterways, aan Koert: “Wil je
voor mij een schip ontwikkelen en
laten bouwen?”
“Ja”, is het antwoord, “daar valt
over te praten.” Schreiner realiseert

Op 24 maart werd het mps AmaKristina opgeleverd, de 25e nieuwbouw van Kamphuisen. (foto Johan de Witte)
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Dé Professionele wasserij aan boord
van Rivercruise schepen


Professionele was-, droog- en mangel apparatuur.



Meer kwaliteit. Minder slijtage.



Minder kosten. Laag water-, energie- en zeepverbruik.



Lange levensduur. Uitgebreid servicenetwerk door geheel Europa.

Miele Professional. Een zorg minder.

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84
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Primeur voor WindeX en Merlijn:
warmtepomp op schip
Voor het eerst heeft WindeX Engineering B.V. aan boord van een
schip een warmtepomp geïnstalleerd. De primeur is voor ms
Merlijn, het passagiersschip van
Henk Karelse en Jantien Wondergem.
Het bedrijf uit HardinxveldGiessendam is specialist op het
gebied van airconditioning, ventilatie en klimaatbeheersing. Dat de
WindeX-monteurs kind aan huis

zijn aan boord van schepen, kwam
goed uit: door de beperkte ruimte
in de machinekamer en de combinatie met bestaande systemen op
de Merlijn werd de nodige creativiteit gevraagd.

Fiets-/vaarvakanties
De 50 meter lange Merlijn (thuishaven: Rotterdam) is een voormalig vrachtschip dat Henk en
Jantien in 2002 lieten verbouwen
tot passagiersschip. Van april tot

en met oktober verzorgen ze ﬁets-/
vaarvakanties. Er zijn twaalf ruime
2-persoonskamers aan boord. Met
voornamelijk Amerikaanse gasten
vaart de Merlijn routes door vrijwel heel Duitsland. In een week
leggen ze 250 tot 350 kilometer af.
“De reizen zijn lang van te voren
volgeboekt”, vertelt Jantien. “Nu
seizoen 2017 gaat beginnen, zit
2018 al bijna vol.”
De rest van het jaar zijn is het
schip te huur voor (bedrijfs)fees-

ten, presentaties, workshops, vergaderingen en dagtochten. Daar
leent de salon (90 m2) zich uitstekend voor.

Warmtepompsysteem
Elk jaar investeren Henk en Jantien in hun schip. Vorig jaar winter
lieten ze het aircosysteem – dat er
al wel was voor de hutten – uitbreiden naar de salon.
WindeX zorgde met fancoil units
(ventilatorconvectoren) voor het

Kunststof teakdek wint aan
populariteit
In 2009 is Boatrestyle gestart met
het bouwen en monteren van
kunststof teakdekken. Dat bleek
een schot in de roos, want in de
loop der jaren werd deze oplossing steeds populairder.
Tegelijkertijd werd de kwaliteit van
teakhout in het algemeen minder.
De kunststofvariant werd zodoende een steeds aantrekkelijker alternatief.
Er zijn veel kleuren verkrijgbaar in

kunststofteak; van verweerd grijs
tot mahonie. Kunststof is onderhoudsarm: als booteigenaar hoef
je niet meer te rubberen; alleen
maar schoonmaken. Een ander
voordeel van kunststofteak is dat
het een goede antislip-eigenschap
heeft. Dat geldt zowel droog als
nat.
Kijk voor meer informatie en voorbeelden op www.boatrestyle.nl.

gewenste aangename en goed regelbare klimaat. Vijf stuks kwamen er in de salon, regelbaar per
thermostaat. “Op bijna alle passagiersschepen wordt gekoeld met
fancoils – ook de grote riviercruiseschepen”, vertelt Johan van der
Zanden. Hij werkt als projectleider
bij WindeX.
Deze winter is de warmtepomp
erbij gekomen, samen met een
nieuwe (extra) chiller van het merk
Daikin. “Wij leveren veel aircoinstallaties van Daikin in de binnenvaart”, omdat ze heel erg
betrouwbaar zijn en veel servicepunten in de buurt van de Europese rivieren hebben”, legt Johan uit.
Het warmtepompsysteem is in
serie met de bestaande chiller de
oliegestookte cv-ketel en het koelwater van de stroomgeneratoren
geschakeld. De chiller koelt het
water.
“Het apparaat zorgt ervoor dat het
water op 6 graden Celsius blijft”,
aldus Henk. “Het systeem pompt
het water naar de fancoils die
daarmee de lucht koelen en de
salon, keuken en stuurhut in blazen. Maar in de winter kunnen we
het ook gebruiken als verwarming.
Dan gaat het gekoelde water naar
buiten en het warme water naar
binnen. Het warme water naar
de vloerverwarming en fancoils
wordt 47 tot 50 graden.”

Watergekoeld
Aan wal worden warmtepompinstallaties veelal luchtgekoeld
uitgevoerd of in combinatie met
een bodemopslagsysteem. Henk:
“Luchtkoeling kan aan boord ook
maar een beter rendement is te
halen door te koelen of verwarmen middels het buitenwater.”
Voor de Merlijn koos Windex dan
ook voor een watergekoeld systeem.
Door de combinatie met het bestaande systeem op de Merlijn
en de beperkte ruimte in de machinekamer, was het niet mogelijk om een standaard-unit toe te
passen. “We hebben in feite zelf
een installatie moeten ontwikkelen”, zegt Johan. Door de warmtepomp in serie te schakelen met het
bestaande cv-systeem slaat de cv-

ketel automatisch aan als het buiten kouder wordt dan 0 graden.
Het systeem werkt goed. Jantien
en Henk zijn zeer tevreden. “Verwarmen met elektriciteit is ook
nog eens goedkoper dan verwarmen met gasolie”, merkt de laatste
op. “En dan benutten we de restwarmte van de generator die de
stroom opwekt ook nog eens.”
“De COP, wat staat voor prestatiecoëfﬁciënt, van het warmtepompsysteem is 4,5”, geeft Johan
aan. “Dat betekent dat je met 1
kilowatt elektrisch vermogen 4,5
kilowatt aan verwarmingsvermogen behaalt.” Het systeem zal een
aanzienlijke besparing geven op
de brandstofkosten.

www.merlijn.nu
www.windex.net

A-ROSA bietet Perspektiven
A-ROSA ist die Alternative zur
klassischen Städtereise: komfortabel, leger und mit Sicherheit faszinierend. Die aus elf modernen
Flussschiffen bestehende Flotte
gehört zu den innovativsten am
Markt. Kein Wunder dass die Reederei zu den führenden Anbietern
für Kreuzfahrten im PremiumSegment zählt.
A-ROSA ist derzeit auf allen großen
europäischen Flüssen unterwegs.
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Städtereisen auf dem Fluss,
wächst auch der Bedarf an qualiﬁzierten Mitarbeitern. So sucht die
A-ROSA Reederei Nachwuchs- und
Führungskräfte für den nautischen
Bereich wie etwa Kapitäne, Steuerleute und Matrosen (gerne auch
aus der Fracht und Tankschifffahrt).
Zudem bietet A-ROSA auch als
Ausbildungsbetrieb vielfältige Perspektiven, beispielweise mit der
Ausbildung zum Binnenschiffer.
Wer sich für eine nautische Karriere
bei A-ROSA entscheidet, auf den
warten nicht nur ein spannendes
und familiäres Arbeitsumfeld, sondern auch umfangreiche Leistungen. Hierzu zählen unter anderen
ein guter Verdienst, Schweizer
Arbeitsverträge, sowie unterschiedliche Fahrzeit-Modelle wie 4:2
(4 weeks on/2 weeks off) oder 4:4
(4 weeks on/4 weeks off).

www.a-rosa.de
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50%
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Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com/10jaar

INFO@L4YMARITIEM.NL
+31 (0)318-463 191
WWW.L4YMARITIEM.NL

DIBA GROEP
VAVIER MARINE INDUSTRIAL
KUNSTSTOFVLOEREN
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I
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VLOER EN M ET EEN M I SSI E

SCHEEPSVLOEREN
VOOR ELK PROJECT

0413  27 41 05 WWW.DIBAGROEP.NL
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Nieuwe speler op de markt kiest voor allerhoogste segment

Crystal zet vol in op riviercruisevaart

(foto’s Crystal River Cruises)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Amsterdam heeft het allemaal.
Crystal River Cruises opende er
eind vorig jaar een servicepunt.
De rederij vergroot haar vloot
voor riviercruises de komende
twee jaar met vier superluxe
schepen. Drie schepen gaan
vanuit Amsterdam varen op de
Europese rivieren. De aantrekkelijke stad, de goede bereikbaarheid per vliegtuig en de goede
bereikbaarheid van de Europese
rivieren gaven de doorslag bij
de keuze voor de Nederlandse
hoofdstad.
Crystal River Cruises is voor riviercruises in Europa een nieuwe
speler op de markt. Bij de welgestelden van de wereld is het
Amerikaanse bedrijf echter geen
onbekende. Crystal biedt exclusieve trips aan ter land, op zee en
in de lucht. In de lucht is zelfs een
Boeing 777 privéjet beschikbaar
voor klanten. Daarnaast zijn er
twee luxe zeegaande cruiseschepen
en een superjacht.
Voor riviercruises wordt op dit

moment nog alleen met de in
2016 in gebruik genomen Crystal
Mozart gevaren. Maar daar komt
snel verandering in. Half 2018
bestaat de vloot uit vijf schepen.
Crystal biedt de gasten luxe voorzieningen die het comfort van
thuis overtreffen.

Componisten
Public relations-manager Kate
Selley meldt vanuit Engeland:
“Crystal Cruises is ‘s werelds meest
bekroonde luxury cruise line. Wij
hebben meer World’s Best-onderscheidingen verdiend dan elke
andere cruiselijn, hotel of resort
in de geschiedenis. De nieuwste
en komende uitbreidingen zijn
onder andere Crystal Yacht Expedition Cruises, Crystal Luxury Air,
Crystal River Cruises, Crystal Air
Cruises en Crystal Exclusieve Class
met Crystal Residences.”
In korte tijd laat de rederij vier
nieuwe riviercruiseschepen bouwen. Terwijl de Crystal Mozart al
cruises vanuit Wenen verzorgt,
zullen drie nieuwe schepen vanuit
Amsterdam gaan varen.

De Crystal Bach verzorgt vanaf
18 juni 14-daagse cruises tussen
Amsterdam en Frankfurt. Later dit
jaar komt de Crystal Mahler naar
Amsterdam: die gaat 16-daagse
cruises tussen Amsterdam en Boedapest varen. In april 2018 wordt
de vloot verder uitgebreid met de
Crystal Debussy (die op de Rijn en
de Moezel gaat varen) en de Crystal Ravel.

Nespresso
De 135 meter lange schepen zijn
extreem luxe gebouwd; er zijn 55
suites voor 110 gasten. Het schip
bevat alleen maar suites met balkons en de meest luxe voorzieningen, zoals een Nespresso-machine
en een butlerservice voor elke hut.
Daarnaast heeft het schip een
binnen- en buitenzwembad met
glazen dak.
De suites hebben een grootte tot
232 vierkante meter (de Crystal
Suite) en ze zijn voorzien van pluche kingsize bedden die uitzicht
hebben door het raam en het panoramabalkon. Het kingsize bed is
bedekt met ﬁjne lakens van Egyp-

tische katoen. Er zijn een walk-intoilet, over de volle lengte spiegels
en aan de muur gemonteerde ﬂatscreens. Kosten noch moeite zijn
gespaard.

Amsterdam
Bij de opening van het nieuwe
kantoor in Amsterdam zei Edie
Rodriquez, CEO en president van
Crystal: “Het enthousiasme waarmee onze riviercruiseschepen worden ontvangen, is overweldigend.
We zijn blij dat we die ontwikkelingen vanuit het hart van onze
vaarregio Amsterdam kunnen ondersteunen.”
Selly legt uit waarom Amsterdam
gekozen is: “Crystal wilde een
lokaal kantoor hebben om de
Europese riviercruiseschepen te
ondersteunen voor het dagelijks
en technisch werk. Daarnaast is
Amsterdam makkelijk bereikbaar
door de grote internationale luchthaven Schiphol, met veel vluchten
naar alle werelddelen.”
“Niet te vergeten: bijna iedereen
spreekt Engels en Amsterdam is
over de hele wereld bekend. Het

is ook nog eens een heel mooie
stad, die betaalbaar is en ons de
kans biedt om toptalent aan te
trekken.”
In mei van dit jaar zullen er twee
schepen voor de deur op de De
Ruyterkade liggen en in 2018
komt het derde schip erbij. “Het is
ook nog eens geweldig hoe goed
de rivieren van Europa vanuit
Amsterdam bereikbaar zijn. Ons
vaargebied.”

Expansie
De reacties na de ingebruikname
van de Crystal Mozart waren overweldigend, volgens Crystal. Crystal River Cruises oogstte positieve
reacties. Het schip werd ook uitgeroepen tot ‘Best New River Ship’
door de redactie van Cruise Critic
en Cruise Critic UK.
Rodriguez: “Bij de ondervraagde
reizigers op onze oceaanschepen,
was het enthousiasme voor Crystal River reizen overweldigend. Dit
heeft ertoe geleid om onze expansie op dat gebied te concentreren.”
De riviercruisevaart hoort daar
straks helemaal bij.
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Het nieuwe Alphaline display
Snelheid, Diepte, Roer, Wind, Meteo, Bochtaanwijzer

- Touch screen bediening
- Drie maten, twee kleuren
- Helder kleurenscherm
- Ruime kijkhoek
- Makkelijke uitwisseling

T 010 453 4079
E binnenvaart@alphatronmarine.com

De
DeBinnenvaartkrant
Binnenvaartkrant

38Cruise

28
28maart
maart2017
2017

43

Innovatieve specialist in scheepsinterieurs
Vista Interior Projects blijft groeien
sen op de werkvloer vaker, wat de
betrokkenheid van alle medewerkers vergroot.”
Naast Cobben en Vissia zijn projectleiders John van Zanten en
Mario Poelmann verantwoordelijk voor de projecten van Vista.
En vanwege groei van de bedrijfsactiviteiten is het bedrijf op zoek
naar uitbreiding. Er is ruimte voor
een manager interieurbouw, die
ook kan werken als projectleider.

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Vista Interior Projects in Almelo
is een stabiel groeiende partij in
interieurbouw voor rivercruisers.
Met een innovatieve aanpak – die
zich kenmerkt door de mix van
interieurbouw en projectmanagement – bouwde Vista een vaste
klantenkring op. De klanten
waarderen de no-nonsense aanpak: lean and mean, ﬂexibel en
transparant.
Vista Interior Projects verzorgde
inmiddels diverse interieurprojecten met succes voor rederij Scylla,
onder meer bij de afbouw van
het gloednieuwe riviercruiseschip
Emily Brontë. De grootscheepse
renovatie van de Swiss Emerald
van dezelfde reder bevindt zich in
de afrondende fase. Van dit cruiseschip werden twee dekken volledig gestript en compleet opnieuw
ingericht.
Primeur hierbij was dat Vista
Interior Projects naast de inrichting ook de complete betimmering
coördineerde en uitvoerde. Hierbij werkte Vista nauw samen met
scheepstimmerbedrijf
Da-Capo
in Hardinxveld-Giessendam, het
vaste betimmeringsbedrijf van de
reder. “Vanwege de volle orderportefeuille van Da-Capo, hebben wij
dit werk gecombineerd met de inrichting. Dankzij nauw overleg en

Nieuwe opdrachten
Een van de door Vista Interior Projects ingerichte hutten op de Emily Brontë.
(foto’s Vista Interior Projects)

prima samenwerking met Da-Capo
konden wij dit werk – voor ons
een primeur – onder gecontroleerde condities uitvoeren. We hebben
hiermee laten zien dat we ook de
betimmering kunnen uitvoeren
als de vraag zich voordoet”, vertelt
directeur Henk Jan Vissia.

Ester Cobben
Vissia is sinds het vertrek van compagnon Niek Staman vorig jaar de
enige eigenaar. Nieuw in de zaak
is ofﬁcemanager Ester Cobben. Zij
neemt met name de binnendienst
voor haar rekening, terwijl Vissia
zich nu vooral focust op de buitendienst. “Sinds juli verzorgt zij
de (back-)ofﬁce, veel klantcontacten via telefoon en e-mail en orga-

nisatorische zaken. Zij is door de
wol geverfd in een ondersteunende rol bij haar vorige werkgever, de
Rabobank. Binnen Vista is zij een
administratieve steunpilaar, die
ook alles op het gebied van planning uitstekend onder controle
heeft.”
Dat geeft Vissia meer ruimte om
buiten de deur actief te zijn, in
onder meer sales, klantrelaties,
accountmanagement en projectleiding. “Wij voeren grote projecten
uit, waarbij korte lijnen en persoonlijke contacten van zeer groot
belang zijn voor onze klanten. Ik
ben nu zelf veel meer buiten de
deur en heb meer contacten met
onze opdrachtgevers. Dat werkt
uitstekend. Ook zie ik onze men-

In opdracht van scheepswerf
Vahali in Gendt verzorgde Vista
Interior Projects alle stoffering
en levering van alle los meubilair, (gras-)tapijt en dekmeubilair
voor cruiseschip Asara van eigenaar Rijfers, met wie Vista al een
relatie had. De oplevering van dit
project vormt de basis voor vergevorderde onderhandelingen over
een soortgelijke opdracht voor het

zusterschip van de Asara, waarvan
de kiel inmiddels is gelegd. De oplevering staat gepland voor februari 2018. Het eerstvolgende project
van Vista is echter de nieuwbouw
van riviercruiseschip Oscar Wilde
voor rederij Scylla. Daarvoor verzorgt Vista de volledige stoffering
en inrichting van de kamers en
levert het alle los meubilair, grastapijt en dekmeubilair.
Sinds de oprichting in 2013 groeit
Vista Interior Projects elk jaar. Vissia: “Wij kiezen voor gestage, rustige groei om onze bedrijfsvoering
beheersbaar te houden en onze
missie, visie, cultuur en waarden
niet uit het oog te verliezen. Vertrouwen is van groot belang in
onze branche. Gezien onze trouwe klantenkring is dat vertrouwen
sterk. En dat koesteren wij.”

www.vistaprojects.nl

Het team van Vista Interior Projects met Mario Poelmann, Henk Jan Vissia, Ester
Cobben en Johan van Zanten (vlnr).

Die A-ROSA Reederei sucht Nachwuchs- und Führungskräfte für den nautischen Bereich

Kapitäne, Steuerleute und Matrosen
(gerne auch aus der Fracht und Tankschifffahrt)

Wir bieten:
- Ausbildungsmöglichkeiten
- Spannendes und familiäres Arbeitsumfeld
- Umfangreiche Leistungen
- Guter Verdienst
- Gute Aufstiegschancen
- Schweizer Arbeitsverträge
- Unterschiedliche Fahrzeit-Modelle wie 4:2 oder 4:4
A-ROSA Reederei GmbH – Kasernenstrasse 92 – CH - 7000 Chur – jobs@a-rosa.de
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VERVOORT,
WELKOM
AAN BOORD!
Met veel enthousiasme en ervaring begeleiden
wij u bij de inrichting van uw cruiseschip. Onze
eigen logistieke afdeling zorgt voor een vlekkeloze afstemming en levering. Kom langs in onze
showroom voor een veelzijdige collectie en ervaar
zelf de comfortabele sfeer van een ontspannen
vaart.

INSPIRATIE VAN

Showroom, kantoor
en logistiek centrum
Edisonstraat 3 | Goirle
Nederland
T +31 13 534 00 34
info@vervoort.nl
www.vervoort.nl
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Cruiseschepen wekken geen ergernis meer,
maar schone stroom
DOOR JOKE HEIKENS

Met de aanloop van steeds meer
zeecruiseschepen worden omwonenden op de Wilhelminapier in
Rotterdam bang voor meer (geluids)overlast en meer milieuvervuiling. In Rotterdam uitten
enkele bewoners hun bezwaar
tegen de wekelijkse komst van de
AIDAprima. “Maar hoe nieuwer
de schepen, hoe omgevings- en
milieuvriendelijker ze zijn”, zegt
Mai Elmar. Zij is directeur van
Cruise Port Rotterdam.
En dat geldt zeker voor de
AIDAprima. Het in 2006 in de
vaart gekomen schip beschikt over
scrubbers om zwavel uit de uitlaatgassen te ﬁlteren en heeft dual
fuel-motoren voor de aggregaten:
stroom opwekken kan dus met
LNG. Maar de eerste tijd mocht op
de Wilhelminapier nog geen LNG
gebunkerd worden.

Overlast
“Het is logisch dat mensen bang
zijn voor meer overlast bij grotere

schepen… Het is toch een compleet hotel dat aanlegt. Alleen
zijn wij al op de toekomst voorbereid. Toen de Prima in 2016 uit de
fabriek kwam, was zij al geschikt
voor het gebruik van LNG. Deze
brandstof is heel milieuvriendelijk en het geeft ook veel minder
lawaai”, aldus Elmar.
“Het is vrijwel reukloos en ik begrijp dat omwonenden zich zorgen maken als het opeens anders
ruikt en ze weten niet wat het is.
De scrubbers in de schoorsteen
ﬁlteren op uitstoot, maar niet op
geur. Het is een groot schip, dus
het is logisch dat omwonenden
meer overlast verwachtten.”
De Cruise Terminal ligt middenin Rotterdam, waar vroeger de
Holland-Amerika Lijn aanlegde.
“Toen de AIDAprima nog in aanbouw was, vroegen AIDA Cruises
en Shell, met ondersteuning van
Havenbedrij Rotterdam en ons,
al een vergunning aan bij de gemeente om LNG te mogen tanken vanuit een vrachtwagen. Deze
verguning geldt eveneens voor de

Mai Elmar: 25 jaar geleden besloot de cruisebranche al om milieuvriendelijker te worden. (foto’s Joke Heikens)

AIDAperla, het zusterschip van de
Prima, dat ook LNG gebruikt in
de haven. Het duurde anderhalf
jaar voor die vergunning er was.
Zolang die er nog niet was, moesten we nog met een generator aan
boord werken als de Prima aan-

gemeerd was. Inmiddels gebruikt
het schip als het aangemeerd ligt
alleen nog LNG.”

GATE
Terugpratende vracht
25 jaar geleden maakte de cruisebranche al de keuze om milieuvriendelijker te worden, vertelt Elmar. “Een reder verwoordde onze
bijzondere situatie eens zo tegen
mij: ‘Wij hebben terugpratende
vracht.’ En zo is het ook. Mensen
willen weten wat er gebeurt en ze
moeten het ook weten.”
“Neem nu het lozen van afvalwater in zee… Dat doen we allang
niet meer, maar veel mensen denken dat dat nog steeds gebeurt.”
“Veel van het gebruikte water aan
boord kunnen we ter plekke al
zó goed behandelen dat het weer
gedronken zou kunnen worden.
Dat gebeurt niet. De bemanning
gebruikt het wel; voor het schoon-

De AIDAprima doet wekelijks Rotterdam aan.

spoelen van de dekken bijvoorbeeld.”

Shell levert de LNG. De tankwagens worden gevuld bij de Gate
-terminal op de Maasvlakte. Dit
jaar komt Shell met een bunkerschip dat in en vanuit de haven
van Rotterdam schepen en bunkerstations van LNG gaat voorzien.
In de komende jaren zullen er
steeds meer (cruise)schepen zijndie op LNG varen. Elmar: “Tussen
2019 en 2028 staan er 54 nieuwbouwschepen op stapel. Van de
28 grote cruiseschepen gaan er elf
helemaal op LNG varen.”
“LNG is aantrekkelijk voor de cruisevaart. Het zorgt niet alleen voor
minder overlast voor omwonenden… Onze passagiers voelen zich
ook beter bij een milieuvriendelijk
schip.”

Rivercruise en Overvliet: een succesvolle combinatie
Al sinds het prille begin dat de
eerste passagiersschepen hun intrede deden op de Europese wateren, heeft (de voorloper van)
SAA Overvliet zijn expertise op
het gebied van verzekeringen
gedeeld met de eerste passagiersvaartondernemers.
Waren de eerste schepen nog
louter omgebouwde spitsen en
sleepboten of vrachtschepen die ‘s
zomers werden gebruikt voor het
vervoer van passagiers, van lieverlee werden de schepen speciaal
gebouwd en ontworpen naar de
wens van de klant, met al diens
speciﬁeke eisen en daaruit voortvloeiende aandachtsgebieden.
Voor verzekeraars was het een andere materie dan wat men tot dan
toe gewend was. Er werd/wordt
met relatief kleine motoren gevaren, die dikwijls ook nog minder
intensief belast werden en worden, zowel qua uren als qua vermogen. Wél nam het brandgevaar
zienderogen toe; brandpreventie
werd met name in de passagiersvaart letterlijk een hot issue, waar

zowel overheidsinstanties als de
verzekeringsmarkt met argusogen
naar gingen kijken.
Properheid aan boord is een ander
belangrijk thema. Legionella en
salmonella kunnen verstrekkende
gevolgen hebben voor de gezondheid van de passagiers en de aansprakelijkheid van de reder.
Het thema passagiersaansprakelijkheid is een zeer belangrijk punt
van aandacht. Sowieso is de laatste tien, vijftien jaar de claimbereidheid fors toegenomen. Zeker
ook een gevolg van de toestroom
toeristen uit Angelsaksische landen, waar een andere claimcultuur
heerst. De aansprakelijkheidslimieten zijn in de afgelopen jaren
een aantal malen fors verhoogd.
Hierdoor zijn de aandacht voor
preventie enerzijds en advies ten
aanzien van aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden
(passagierscondities!) anderzijds
onontbeerlijk geworden.
Tot niet zo lang terug was het
alleen mogelijk om passagiersschepen op de Rotterdamse en

Amsterdamse Assurantiebeurs te
verzekeren. Tegenwoordig zijn
ook provinciale verzekeraars en
onderlinge maatschappijen bereid
om voor dit segment risicodekking te geven. Passagiersaansprakelijkheid is en blijft echter een
zaak voor P&I-clubs, en dan ook
nog eens voor een select aantal.
Gezien de uitgebreide aansprakelijkheid is het zaak om de char-

terovereenkomsten tussen de
touroperators en de reder, vóór
ondertekening, aan de P&I-club
voor te leggen en te bepalen of
aanpassing nodig is dan wel vast
te stellen dat bepaalde aansprakelijkheden, zoals supercontractuele
aansprakelijkheid, niet verzekerd
kan worden. De reder kan dan de
charterovereenkomst nog laten
aanpassen.

Zoals gezegd, heeft Overvliet sinds
het begin af aan grote expertise
opgebouwd binnen de (verzekeringsmogelijkheden in de) passagiersmarkt. Voor deze, en al uw
andere verzekeringsvraagstukken
kunt u bij Overvliet terecht.

www.overvliet.nl
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D U TC H Q UA L I T Y

Rafa Ship Windows & Marine Glass

Ambachtsweg 24 - 3831 KB LEUSDEN - The Netherlands

1956

T: +31 33 4321884 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl

Perfectie waarop
u kunt vertrouwen
Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip
uw handtekening.
Begonialaan 1 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 info@willemsen-interieurbouw.nl www.willemsen-interieurbouw.nl

SINCE
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Beurtvaart was de bron van passagiersvaart
attractie, de Spiegelwaal, de aandacht trekt.
Wie op zoek wil gaan naar de
Oudste Stad van Nederland, moet
goed zijn best doen. Want die is,
zo goed als helemaal, met de gesloopte Nijmeegse Benedenstad
verdwenen. Nee, mevrouw, mijnheer, dat is niet het bombardement van februari 1944 geweest.
Dat heeft de gemeente Nijmegen
zelf gedaan.

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Het woord ‘beurtvaart’ vat een
dienstregeling samen waarmee
schippers langs een vaste route
van punt A naar B en weer terug
varen. De zeilbeurtvaart ontstaat
in de vijftiende eeuw en is een
vorm van scheepvaart waarbij
zowel passagiers, vracht als vee
wordt vervoerd.
Het is een aan vergunningen en
verordeningen gebonden vorm
van vracht- en passagiersvervoer.
Lang vóór de regelgeving uit Brussel worden voorschriften en wetten uitgevaardigd. Maar vanaf de
15e eeuw zijn het vooral de lokale
overheden die deze verstrekken en
opleggen.
Vanuit de Hollandse kustgebieden
worden aanvankelijk verbindingen met het Hollandse binnenland, alsmede enkele buitenlandse
steden, tot stand gebracht. In de
om ons heen gelegen landen hebben op kortere afstanden eveneens
beurtdiensten bestaan.
Maar alleen in Nederland groeit
de beurtvaart in de 17e en 18e
eeuw uit tot een omvangrijk en efﬁciënt netwerk, waarbij vele beurtvaartroutes worden opgezet. Tot in
het verre Nijmegen, een wat slaperige provinciestad waar schippers
invloedrijke burgers zijn.
De beurtschippers hebben daar,
met andere rivierschippers, het
Olofsgilde opgericht: “het gilde
der schipluiden”. Ze vormen een
gesloten bevolkingsgroep. De vele
onderlinge huwelijken zorgen ervoor dat in die situatie geen verandering komt.

Nijmegen
Beurtschepen blijven in de tweede
helft van de 19e eeuw zeilende
verbindingen onderhouden. Al
worden veel vaarroutes door
stoombootdiensten
overgenomen. Langzamerhand ontwikkelt
zich een zelfstandige branche van
passagiersdiensten.
In 1864, het laatste jaar van het
eeuwenoude beurtveer tussen Nijmegen en Rotterdam, heeft Nijmegen nog vijf beurtvaartroutes: met
‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch,
Rotterdam, Groningen en Deventer. Hemelsbreed bedraagt de afstand tussen Rotterdam en Nijmegen 95 kilometer. Als je in vorige
eeuwen vanuit de Maasstad naar
de Waalstad wil reizen, voelt dat
zo’n beetje naar het buitenland.

Nijmeegse Boot

Een van de schepen van de Nijmeegse Boot: de Nijmegen III.

Renteniersparadijs Nijmegen is
nog niet op het algehele Nederlandse spoorwegennet aangesloten en vervoer over de weg vindt
maar mondjesmaat van en naar de
Keizer Karelstad plaats. Het is er
armoedig en rustig.

Welvaart
Totdat er in de loop van de 19
eeuw veel verandert. De beurtvaart
raakt op zijn einde. De functie
‘keurmeester der beurtschepen’,
veelal door de haven- of kademeester vervuld, wordt in 1872
opgeheven. In de loop van de eerste helft van de 20e eeuw ontstaan
ook andere vormen van vervoer.
Zoals het vrachtvervoer over de
weg, tegenwoordig nog altijd een
concurrent voor de binnenvaart.
Maar de passagiersbranche proﬁteert van alle nieuwe ontwikkelingen en groeit in de 20e eeuw uit
tot een bloeiend bedrijf. Tot in
deze huidige tijden van welvaart
toe, met veel vrije tijd en senioren
die van plan zijn zich nog tot op
zeer hoge leeftijd te laten vermaken.
Een groot netwerk van cruisediensten heeft zich inmiddels tussen
de verschillende Europese steden
ontwikkeld. Nijmegen maakt
er deel van uit. In de zomer ligt
daar de kade afgeladen met passagiersschepen. Elk hoogseizoen

schuiven hordes toeristen met
goedgevulde portemonnee de stad
in. Goed voor de winkeliers, goed
voor de van horeca vergeven stad.
Dat is wel eens anders geweest.

Waalkade
De huidige naam ‘Waalkade’
wordt sinds 1900 gebruikt. Voordien heette de kade ‘Aan ’t Water’,
‘Op den Werf’ of ‘Aan den Waal’
en was met de Benedenstad en
alle bedrijvigheid aan de rivier een
zowel vlijtig als straatarm deel van
Nijmegen.
In de ogen van de Bovenstadters
woont het schorriemorrie, rifraf en
janhagel in de Benedenstad. Wie
arm is, is schuldig. In de 20e eeuw
is de binding van het lager gelegen
stadsdeel met de rivier nog groot.
De daar gevestigde, middelkleine,
bedrijvigheid weet zich, in belangrijke mate, inkomensafhankelijk
van de scheepvaart.
Tot de voltooiing van de Waalbrug
in 1936 gaat alle vervoer naar en
van Nijmegen voornamelijk over
de rivier. Na de opening van de
brug raken het Waalkadegebied
en de Benedenstad nog meer in
verval. Nijmegen wordt ontsloten
door het (vracht)vervoer over de
weg. Ten koste van de Benedenstad.
Als de Onderstad tegen de vlakte
gaat, verdwijnt ook de armoede.

Om zich naar elders te verplaatsen. In de jaren 60 van de vorige
eeuw is het Waalfront vooral een
grote parkeer- en opslagplaats
voor de Bovenstad. In de jaren 80
gaan zandvlakte en Waalkade op
de schop en krijgt het gebied vooral een recreatieve functie.
Passagiersschepen meren er in
toenemende mate aan. De terrassen van horecagelegenheden in
de Nieuwe Benedenstad liggen
bij avondval in een diepe schaduw gehuld. Want de zon schijnt
’s avonds aan de overkant van de
Waal. Zoals dat altijd het geval is
geweest en waar nu de nieuwste

Maar wat spreekt meer tot de verbeelding dan een hellende stad die
er niet meer is. Waar vervoersbedrijf de Nijmeegse Boot ooit aanlegde, om een van haar schepen
door kaaisjouwers te laten lossen.
Vanuit Rotterdam waren de goederen helemaal naar Nijmegen,
bijna buitenland, vervoerd. Soms
gingen er ook wat passagiers mee.
Met de Nijmeegse Boot en de
zeilbeurtschippers is het al lang
geleden gebeurd. Die beurtvaart
is de knop geweest waaruit de
bedrijfstak van het recreatief personenvervoer is opgebloeid. Nu
zijn het de cruiseschepen die, wit
glanzend en met naar de geschiedenis knipogende namen op kop
en kont, langs de Waalkade liggen. Nou vooruit: …en een enkel
vrachtschip.

Bronnen: Regionaal Archief
Nijmegen, Stichting Noviomagus.
Dank aan Anja Adriaans van
Friendship Albany-Nijmegen voor de
foto van de Nijmegen III.

Nu zijn het cruiseschepen die langs de Waalkade liggen.

Intensieve (veiligheids)training voor Scylla-kapiteins
Vijftig kapiteins van Scylla Tours
hebben afgelopen winter een
intensieve training gedaan om
hun vaardigheden verder te verbeteren. De 5-daagse training
was op maat gemaakt en werd
verzorgd door STC BV, dat onderdeel is van het Scheepvaart- en
Transport College in Rotterdam.
Het was een internationaal gezelschap. De kapiteins zijn namelijk

afkomstig uit diverse Europese
landen, zoals Hongarije, Tsjechië,
Roemenië en Slowakije. De
5-daagse training was verspreid
over vijf weken. De STC-docenten
gaven les in het Duits en Nederlands.

Verantwoordelijkheid
Als kapitein op een riviercruiseschip draag je een grote verantwoordelijkheid – voor schip, pas-

sagiers en gasten. Veiligheid was
daarom het centrale thema van de
cursus. De focus lag op risicovolle
situaties die zich kunnen voordoen in het uitgestrekte vaargebied van Scylla.
Theorie en praktijk werden afgewisseld. De kapiteins trainden onder andere praktijkscenario’s op de
binnenvaartsimulatoren van STC
(in de vestigingen aan de Lloydstraat en op de Wilhelminakade

in Rotterdam) en tijdens de radartraining. Die scenario’s waren volledig afgestemd op de vaarroutes
van de Scylla-schepen. Zoals de
Waal, de Rijn, de Westerschelde en
de omgeving van Dordrecht.
Veiligheid kwam in vrijwel alle
trainingsonderwerpen aan bod:
van navigatie en communicatie
tot near misses, procedures en
(crisis)management. Er was ook
aandacht voor cultural awareness

(bewust zijn van de religie, normen en waarden en gebruiken van
mensen met verschillende achtergronden) en nieuwe wet- en regelgeving.
De kapiteins sloten de training af
met een individuele test. De uitkomsten daarvan geven hen een
basis om zich persoonlijk verder
te ontwikkelen.
www.scylla.ch

