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Bewerben Sie sich noch heute unter:

Keizerswoert 30
3881 LE Putten
+31(0)341-353712

vikingcruises.com/careers.

www.dintra.com

BUSS DATA GmbH

COMPONENTS

141

408

Complete camera lijn
Klein formaat, groot bereik

IHRE FRACHTBÖRSE FÜR
DIE BINNENSCHIFFFAHRT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

EDR zet zijn deuren
open voor de binnenvaart!

WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62

edr-antwerp.eu

Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN
Tel.: +31 33 494 50 40 • E-mail: info@rafa.nl
Internet: www.rafa.nl
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UW VRACHTBEURS VOOR
DE BINNENVAART

www.ifms-freight.com

204
www.scheepsglas.nl

www.work-in.eu

Glass ‘n ﬁt.......

117

uw partner voor
scheepsbeglazing!!!
www.ksd-koeln.de
183

www.scheepsglas.nl
211

OMRU
SCHEEPSRAMEN
KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.
MOTORENTECHNIEK

+31-(0)522-461435
info@ktbkoning.nl
www.KTBKoning.nl

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

110

VOS Kaiser GmbH
& BING Kaiser

east - west connections

107

www.bingvoskaiser.de

www.promarin.nl

www.fkp.lu
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STL KALKAR
WWW.WARTSILA.NL

Dé industriële oplossing
bij roest, roestslijpsel, vliegroest,
roeststrepen en kalkaanslag

INDUSTRIAL STRENGTH

Ranex Rustbuster
T. +31 655308639
info@ranexrustbuster.com
www.ranexrustbuster.com
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PETERSON ZOEKT:

GEMOTIVEERDE BINNENVAARTONDERNEMERS
& SCHEEPVAART PERSONEEL
VERVOER VAN
• Veevoedergrondstoffen
• Diverse droge bulkladingen
• Diverse neo bulkladingen

WAAR
Nederland
• Duitsland
• België/Frankrijk
•

OP BASIS VAN
Daghuur
• Dagvracht
• Loondienst
•

Aan startende ondernemers kan een financiële ondersteuning geboden worden.

CONTACT
Afdeling Binnenvaart • 010-2823200 • biva@onepeterson.com • onepeterson.com

Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand 115 begrüßen zu dürfen.
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Shipping-Technics-Logistics 2017: verschuiving naar meer Duitse exposanten

STL Kalkar gaat dit jaar voor 6.000 bezoekers
De enige Duitse binnenvaartbeurs Shipping Technics Logistics
(STL) in Kalkar beleeft dit jaar
de vierde editie. Beursmanager
(vanaf de prille start) Leon
Westerhof ziet hoe deze beurs
evolueert naar een meer Duits
signatuur. Dat betekent dat steeds
meer aan de scheepvaart leverende bedrijven in Duitsland erkennen dat het hen voordeel biedt
als zij in Kalkar in september hun
producten aanbieden. “Het wordt
weer een mooie beurs”, aldus de
vastbesloten Westerhof.
Is het dan ook meer een Duitse
beurs geworden? “Wellicht leidt
dit ook tot meer Duitse bezoekers,
omdat de exposanten hun klanten
uitnodigen om hen te ontmoeten
op de beurs”, aldus Leon Westerhof, die dit jaar wil gaan voor zo’n
6.000 bezoekers.
De verschuiving van het accent
naar de Duitse exposanten gaat
wel voor een deel ten koste van
het aandeel van de Nederlandse
toeleveranciers in de binnenvaart.
“Dat is een ontwikkeling die je niet
altijd in de hand hebt. Natuurlijk
is de Duitse vloot veel kleiner dan
die van Nederland, maar de industrie van toeleveranciers in Duitsland is zeker ook interessant voor
de Nederlandse binnenschippers.”

Route
Vorig jaar werd een aantal aanpassingen van de beurs doorgevoerd,
nadat Leon Westerhof van de exposanten had gehoord dat ze over
bepaalde zaken niet 100 procent
tevreden waren. Zo werd een route
vastgelegd tussen de ingang in de
ene hal en de uitgang in een andere, waardoor alle bezoekers langs
vrijwel alle stands zouden worden
geleid. Dat werkte goed, want de
klacht dat sommige standhouders
in een hoek stonden waar geen
bezoekers langskwamen, heeft hij
niet meer gehad. Die route blijft
dus gehandhaafd.
Ook de veranderingen in het restaurant – toch belangrijk voor
alle aanwezigen op de beurs –
zijn goed bevallen. In het buffetrestaurant worden de gerechten
nu zichtbaar voor de gasten klaargemaakt door de koks, waarbij de
gasten kunnen zien hoe alle regionale, verse producten worden geprepareerd terwijl de gasten met
de kok een praatje kunnen maken.
Dit draagt ook bij aan de goede
sfeer die altijd hangt in en om de
Kalkar-beurs, zoals de beurs in
de volksmond is gaan heten. De
naam van het beurs- en evenementencentrum is Messe Kalkar,
onderdeel van Kernwasser Wunderland (het Hotel-Beurs-Familiepark) met de markant geschilderde koeltoren – ooit gebouwd als
koeling voor de snelle kweekreactor Kalkar die er nooit is gekomen
– op de linkeroever van de Rijn.
De Nederlandse ondernemer Hennie van der Most maakte er een
succesvol familiepark van met hotels en met enkele beurshallen. De

nabijheid van de drukst bevaren
rivier van Europa maakt het voor
een scheepvaartbeurs een wel heel
toepasselijke plek, temeer daar
zowel Rotterdam, Antwerpen als
Duisburg goed zijn aan te rijden
vanaf Kalkar.

Kwaliteit
Leon Westerhof relativeert wel het
belang van de hoeveelheid bezoekers: “Natuurlijk gaat het er om
dat de exposanten goed kunnen
netwerken. Het gaat daarom in de
eerste plaats om de hoge kwaliteit
van de bezoekers.”
Omdat de beurs wordt gehouden
in het tamelijk afgelegen gebied
op de oever van de Rijn, trekt het
weinig nieuwsgierigen zonder
enige vakmatige kennis of belangstelling, die soms beurzen extreem
druk kunnen maken.
De presentaties in het auditorium
zijn dit jaar alleen op de tweede
dag van de beurs, waardoor het
voor velen ook die tweede dag
interessant is om de beurs te bezoeken.
De STL wordt net als vorig jaar
voorafgegaan door Binnenschifffahrts Treffen, een vakmatige conferentie over de huidige situatie in
de Europese binnenvaart. De beurs

wordt dinsdagmorgen geopend
door een vertegenwoordiger van
het Duitse transportministerie.

All inclusive
De ‘all inclusive’-service van de
beurs maakt het zowel voor de
standhouders als voor de bezoekers een ontspannen beurs, waar
de focus ligt op de tentoongestelde producten en services en de organisatie perfect in handen is van
het beurscentrum.
Omdat het een vakantieresort is,
zijn er ’s avonds ook echte uitgaansgelegenheden. Geen enkel
format bij andere beurzen is daar
ook maar de in de verte mee te
vergelijken. Of je in een rustige
bar wilt vertoeven of meer de ambiance van een gezellig druk café
op wilt zoeken, het kan allemaal.
Ook dit jaar is dat ’s avonds beschikbaar, met een ‘Superveranstaltung’ Dock & Rock met live
muziek, gesponsord door Wittig
Schiffsausrüstung.
Messe Kalkar houdt op 26 en
27 september 2017 de Nederlands-Duitse vakbeurs ShippingTechnics-Logistics-Kalkar op een
oppervlakte van 9.000 m².
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SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS - KALKAR 2017
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland
Op 26 en 27 september 2017 organiseert Messe Kalkar opnieuw de NederlandsDuitse vakbeurs SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS (STL). Hier presenteren
ca. 200 exposanten uit heel Europa hun nieuwste producten, trends, innovaties
en diensten aan geïnteresseerde vakbezoekers. Twee dagen lang is Messe Kalkar
dé ontmoetingsplek voor professionals in de maritieme branche. STL brengt
vraag en aanbod in een aangename, gastvrije ambiance bijeen en biedt volop
kansen waardevolle contacten te leggen en onderhouden.
Is uw interesse gewekt? Wij informeren u graag nader!
www.messekalkar.de

Party
“Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 26 september
vanaf 21.00 uur in de
Scheepsbar

Uw contactpersoon: Leon Westerhof
leon.westerhof@messekalkar.de
Tel. (+49) (0)2824-910 149
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OMRU Scheepsramen

Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie
STAND 211
Een scheepsraam is een scheepsraam… Zo lijkt het misschien aan
de buitenkant. Maar wie als binnenvaartschipper verder kijkt dan
het proﬁel zelf, zal in de markt
snel grote verschillen ontdekken.
OMRU Scheepsramen (stand 211
op de beurs) ontwikkelt en produceert niet alleen hoogwaardige
aluminium scheepsramen voor
de beroepsvaart. Op de locatie
in Echt (2 kilomter vanaf Maasbracht) is het bedrijf voortdurend
bezig met onderzoek en innovatie.
Het doel: energie besparen, geluid reduceren, condensvorming
tegengaan. OMRU levert scheepsramen die beantwoorden aan de
speciﬁeke behoeften die u vanuit
uw dagelijkse praktijk heeft.

Ontwikkeling en
productie in eigen huis
OMRU Scheepsramen ontwikkelt
het volledige productassortiment
in eigen huis volgens de geldende
normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De ramen
voldoen aan de strenge kwaliteitsnorm ISO 3903. In ons assortiment vindt u zowel standaardproﬁelen als geïsoleerde proﬁelen
die worden gemonteerd door middel van klemblokken.
Voor wanden dikker dan 12 millimeter leveren wij een thermisch
onderbroken proﬁel met binnenlijst. Dit geïsoleerde proﬁel is speciaal ontwikkeld voor toepassing
bij wanddiktes van 3 tot 65 millimeter en wordt onder andere veel
geplaatst in houten stuurhutten
met brede wanden. Alle proﬁelen

zijn verkrijgbaar als vaste ramen,
schuiframen of als binnenklap- of
buitenklapramen.

Glaspakket: zorgvuldig
samengesteld
Ook wat de keuze van het glas
betreft, zet OMRU Scheepsramen
graag een stap extra. Vanzelfsprekend heeft u de keuze uit enkel
glas of isolatieglas. Maar nog belangrijker: u krijgt bij ons altijd
een glaspakket dat voldoet aan uw
eisen én de eisen die vanuit wettelijke normen worden gesteld.
Heeft u speciale wensen op het
gebied
van
warmte-isolatie,
geluidsisolatie, lichtdoorlatendheid (getint glas/privacyglas) of
inbraakwerendheid?
Onze specialisten stellen een
glaspakket samen waarin we de
ideale combinatie maken van
spouwbreedte, glasdikte en (indien nodig) speciale zonwerende
coatings om tot het gewenste resultaat te komen.
Alle ruiten worden structureel verlijmd in het aluminium frame.
Vergeleken met ruiten die met
een rubber in het frame worden
gemonteerd, hebben zoutkristallen bij structurele verlijming geen
kans om zich te nestelen tussen
het rubber en het aluminium.
Hierdoor bestaat er geen kans op
corrosie en/of lekkage.

Service door eigen
vakmensen
Bij OMRU Scheepsramen krijgt
u topkwaliteit van Nederlandse
makelij inclusief de best denkbare
service. Wij vinden het belangrijk
dat u tevreden bent over het hele
proces van offerte tot aan eindmontage. Onze serviceorganisatie is er dan ook op gebrand om
u de beste ervaring te bezorgen.
Wij werken uitsluitend met eigen
vakspecialisten die uw nieuwe
scheepsramen perfect (digitaal)
inmeten en monteren.
Door onze afdeling Planning

24/7 TURBOCHARGER
SERVICES VOOR DE
BENELUX

Mijn
motor
draait
altijd

Aan boord of op onze werkplaats.
Materialen van bijvoorbeeld Napier,
KBB en Drivetrain HS beschikbaar.

wordt u goed op de hoogte gehouden van de status en voortgang
van uw order.

Meer weten?
Neem contact op met Yvo de
Ruijter (directeur-eigenaar
OMRU Scheepsramen):
+31 (0)6 20 35 14 24.
Direct een offerte aanvragen?
Dat kan via
www.omruscheepsramen.com/
offerte.

MARKTLEIDER IN LNG
DUAL FUEL MOTOREN
Beste brandstofverbruik,
meeste ervaring, één
contact voor de complete
aandrijﬂijn, voldoet aan de
strengste emissie normen,
ruilonderdelen op voorraad,
zeer onderhoudsvriendelijk.
Verspreid service netwerk
langs de rivieren.

POWER BY THE HOUR
Technisch beheer met regelmatige
inspecties, maandelijkse rapportages
en uitwisselingsprogramma’s voor
reserveonderdelen.
Het uitlezen en registreren van alle
belangrijke parameters op de motoren
en voortstuwingssystemen, ‘dynamic
maintenance planning™’.

VASTE PRIJS
REVISIE WÄRTSILÄ
MOTOREN
W20, W26, W32, W38
en W46
De ‘standaard’ en
‘economic’ pakketten
bestaan uit vaste prijzen*
incl. ﬁeld service of extra
technische ondersteuning.
*prijzen kunnen variëren

SERVICE OP MAAT
MET 100% GARANTIE
Online service en
technische ondersteuning
op afstand. Garantie op
de beschikbaarheid van
Wärtsilä equipment aan
boord met 100% projecten risicomanagement en
besparing van operationele
kosten.

Uw contactpersoon

Johan Penninga
johan.penninga@wartsila.com
088 - 980 2000

WWW.WARTSILA.NL

Een gespecialiseerd team staat 24/7 voor u klaar, waar u ook bent.
UW BETROUWBARE PARTNER

De Binnenvaartkrant

41
STL Kalkar

12 september 2017

8

Workinlux is een zakencentrum
gespecialiseerd in de verhuur van
ruimtes voor professionals.
Ideaal gevestigd in Luxemburg
en wel in het drielandengebied in
het noorden van het land,
waardoor de klanten op een
effectieve manier internationaal
zaken kunnen doen.
WorkinLux: 19, Gruus-Strooss, L-9990 WEISWAMPACH, Luxemburg | +352.26.37.59.86 | hello@workinlux.com | www.work-in.eu

Samen met Kohnen & Partners
verzorgen wij u bij opstart in het

Kohnen & Partners

zakencentrum een zeer ﬁscaal

A Luxembourg specialized & dedicated team

vriendelijke oplossing.

• Accounting for operational & financing/holding companies
• Audit (Commissaire aux comptes)
• Tax matters (Corporate/Personal Income Tax & VAT)
• Trust services (domiciliation, directorship, company incorporation)
• Training in accounting & Tax fields
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SAA Overvliet Assurantiemakelaars: altijd in beweging
Zowel in verzekeringsland als
in de logistieke wereld is SAA
Overvliet al meer dan een eeuw
een sterke speler. Een onafhankelijke assurantiemakelaar met
mogelijkheden bij diverse verzekeringsmaatschappijen, onderlinge verzekeraars en beursassuradeuren. Dit zowel in Nederland
als daar buiten. Op elk gebied
heeft SAA Overvliet haar specialisten in huis.

Altijd in beweging,
ook voor Duitse
ondernemingen
Een belangrijk specialisme van
SAA Overvliet is het vinden van
(verzekerings)oplossingen voor
ondernemers werkzaam in de binnenvaart en aan de binnenvaart
gerelateerde bedrijven. Een wereld
die altijd in beweging is, net als de
verzekeringswereld.
SAA Overvliet speelt daarop in
door het aanbieden van passende
producten en diensten die voldoen aan de verwachtingen en
wensen. Zo is het ook mogelijk
om scheepsverzekeringen op Duitse condities bij Duitse verzekeraars
onder te brengen. Dit is met name
interessant of soms zelfs verplicht
voor (Nederlandse) scheepseigenaren die onder Duitse vlag varen.
Arjan en Dave, beiden werkzaam

Zittend: Arjan de Mik, staand rechts: Dave Mulders.

als accountmanager in de buitendienst, zijn al jaren thuis in de
binnenvaart en kunnen feilloos
de vertaalslag maken van de situatie van de onderneming naar de
juiste verzekering. Arjan de Mik:
“We zien en spreken onze relaties
regelmatig om de verzekeringen

door te spreken, te evalueren en
eventuele aanpassingen voor de
toekomst vast te stellen.”
Dave Mulders licht toe: “Tussentijds zijn er tal van redenen om
klanten te bezoeken; het kan gaan
om wijzigingen aan het schip, of
veranderingen in wet- en regelge-

ving, die direct invloed hebben op
het verzekeringspakket.”
Op 26 en/of 27 september kunt
u namens SAA Overvliet de volgende medewerkers op de beurs
tegenkomen: Arjan de Mik, Dave
Mulders, Veronique Buitendijk,
Els Oosse en Nico Hoogelander.

Neem voor meer informatie contact op met SAA Overvliet: (010)
411 95 95 of mail@overvliet.nl.

www.overvliet.nl

3D-printer maakt
Dieselmotoren en generatoren eerste schroef
op Shipping Technics Logistics
De Maas en Brinkmann & Niemeijer Motoren

STAND 122
Tijdens de beurs Shipping Technics
Logistics in Kalkar zullen De
Maas en Brinkmann & Niemeijer
Motoren groots uitpakken met
een scala aan dieselmotoren en
generatoren. Beide bedrijven zijn
van oudsher bekend als de importeur van Lister-Petter-dieselmotoren.

Doosan
Doosan is voor velen geen onbekende naam. Het Doosan-motorenprogramma is uitgebreid; de
scheepsmotoren hebben vermogens van 180 tot 880 pk. Deze
motoren, uiteraard alle met CCR
certiﬁcaat, worden veelvuldig toegepast voor voortstuwing, als aandrijving voor de boegschroef of als
aandrijving voor een pompinstallatie.

Mitsubishi terwijl de sets van 30
tot 300 kVA gebouwd worden met
een JCB of John Deere.
Voor de grote vermogens worden
Doosan-scheepshulpdieselmotoren toegepast. De generatorsets
kunnen ook worden geleverd in
een supergeluidsgedempte omkasting, een veelvoorkomende
verschijning in de binnenvaart en
de visserij.

Generatoren
Met name aan de Doosan-scheepsmotoren en de JCB-generatorsets
zal deze beurs extra aandacht
worden besteed. Ook zal er een
nieuwe serie Mecc Alte Marinegeneratoren worden tentoongesteld.

Generatorsets
Tijdens deze editie van de beurs
zullen de beide bedrijven een
range van generatorsets met een
vermogen van 6 kVA tot 500
kVA introduceren. De kleinere
sets worden opgebouwd met

Mecc Alte-generatoren, waar beide
bedrijven vertegenwoordiger van
zijn, worden veelvuldig toegepast
in de industrie, maar zeer zeker
ook in de scheepvaart. De generatoren kenmerken zich door de
goede kwaliteit en een aantal goede eigenschappen.
Tijdens de beurs wordt dan ook
aandacht besteed aan de Mecc
Alte Marine-generatoren, die met
diverse type approval geleverd
kunnen worden.

www.bnmotoren.nl
www.demaasbv.nl

Met 3D-printtechieken is in Rotterdam de allereerste gecertiﬁceerde scheepsschroef vervaardigd. Deze WAAMpeller heeft een
diameter van 1,35 meter en is het
resultaat van de samenwerking
tussen Damen Shipyards Group,
RAMLAB, Promarin, Autodesk en
Bureau Veritas.
De WAAMpeller is gemaakt van
nikkel-aluminium-brons (NAB).
De 3D-lasprinter staat in het
RAMLAB (Rotterdam Additive
Manufacturing LAB) op de RDM
Campus. De schroef is geproduceerd met de methode Wire Arc
Additive Manufacturing (WAAM,
vandaar de naam) die werkt met
een Valk-lasrobot en Autodesksoftware. Bij RAMLAB kunnen
objecten worden geprint tot maximaal 7 x 2 x 2 meter.

Prototype

De 3-bladsschroef is een ontwerp
van Promarin dat toegepast wordt
op de Stan Tug 1606 van scheepswerf Damen. De WAAMpeller
wordt nog afgewerkt bij een vestiging van Autodesk in het Britse
Birmingham.
Het prototype heeft de betrokken partijen veel geleerd over de
behandeling van de gebruikte
metalen. “Dat komt doordat 3Dprinten laag voor laag gebeurt”,
zegt Kees Custers, project engineer
bij Damens onderzoeksafdeling.
De materialen en de schroef zijn
streng getest door Bureau Veritas.
De eerste WAAMpeller zal alleen
worden gebruikt voor demonstraties. De productie van nummer 2
start over een maand. Die zal uiteindelijk echt op een sleepboot
worden gemonteerd.
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VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser

east - west connections
Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir
T +49 (0) 62 23 86 16 26
F +49 (0) 62 23 86 16 53
M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
I www.bingvoskaiser.de

Schiffsführer (m/w)

STANDNR

mit Patent bis Mannheim

107

Arbeitsplatz:

Containerschiff

Fahrtgebiet:

Rheinstrom und ARA-Raum

Schichtsystem:

14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage

Sozialleistungen:

Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navitrans.lu
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

GOEDKEURING
NICO STAM SCHIPPER VAN HET MS ZELDENRUST

BOUWBEGELEIDING

MET TVM ACHTER ME
KAN IK MIJN EIGEN
KEUZES BLIJVEN MAKEN.
Nico Stam is van de persoonlijke contacten. Bijvoorbeeld met
verladers en opdrachtgevers waarvoor hij het liefst zand en grind
vervoert. Ook zijn gezin staat centraal: “Een groot voordeel aan varen
is dat mijn vrouw altijd meevaart. Samen stemmen we het vaargebied
zo af dat we in de weekenden de kinderen aan boord kunnen halen
die doordeweeks op een schippersinternaat verblijven.” Nico vindt
de band die hij in 30 jaar heeft opgebouwd met de mensen bij TVM
bijzonder waardevol. Als klant én lid van de Raad van Toezicht en
later de Ledenraad. Nico Stam: “Met TVM achter me kan ik mijn eigen
keuzes blijven maken.”

OUTSOURCING

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de scheepvaartspecialisten bij TVM via
(0528) 29 27 50 of www.tvm.nl

STAALBOUWBEDRIJVEN EN
INDUSTRIËLE KLIMMERS
WWW.BINGVOSKAISER.DE

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.
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Nieuwe wegen leiden naar Luxemburg
Een bedrijf vestigen in Luxemburg
is weer aantrekkelijk geworden.
Geen ‘postbusﬁrma’ maar werkelijk je bedrijf vestigen op een
plek in Luxemburg zodat je volop kan proﬁteren van de wijze
waarop dat land omgaat met
ondernemers en gewoon netjes
aan de wettelijke eisen van Nederland en België blijft voldoen. Het
nieuwe bedrijf Workinlux biedt
meer dan die befaamde postbus.
Bovendien is ter plekke het gerenommeerd administratiekantoor
Kohnen & Partner aanwezig om
de betreffende onderneming te
begeleiden door het landschap
van juridische en ﬁscale wegen en
hindernissen, in het Nederlands,
Duits of Frans.

Zelf is Thierry Kohnen geen aandeelhouder van Workinlux, maar
als huurder in het gloednieuwe
gebouw werkt hij veel en graag
samen met deze onderneming.
Kohnen & Partner heeft in de stad
Luxemburg de hoofvestiging sinds
2006.
De streek rondom Weiswampach
in het uiterste noorden van het

Thierry Kohnen bij het bedrijvenbord voor het gebouw in Weiswampach. “We zijn met ons kantoor complementair aan Workinlux.” Achter hem de vestiging van
de ING Bank.

land Luxemburg ontwikkelt zich
snel de laatste jaren. Dat wordt
nog verder versterkt door de vestiging van een prachtig winkelcentrum op een steenworp afstand van het business center van
Workinlux, waar ook uit Nederland menigeen in het weekend
komt winkelen. De streek rond
Weiswampach is een belangrijk,
economisch centrum geworden.
Allemaal factoren die het bijzonder aantrekkelijk maakten voor
Kohnen & Partner om zich daar
ook te vestigen. Het business
center van Workinlux bevindt zich
150 meter van het treinstation van
Weiswampach.

Activiteiten
Een ondernemer moet wettelijk
183 dagen per jaar aanwezig zijn
in Luxemburg om ten volle te kunnen proﬁteren van de voordelen
van een vestiging in dat land. Dat
wil niet zeggen dat de hele onderneming daar moet zijn. Een onderneming kan ook bepaalde onderdelen van de werkzaamheden

onderbrengen in een vestiging in
Luxemburg, onderdelen als de
marketing of andere activiteiten
die niet direct aan een bepaalde locatie gebonden zijn. Uiteraard nog
afgezien van de werkzaamheden
die wel aan een plaats gebonden
zijn en juist veel beter vanuit Weiswampach kunnen worden gecoördineerd.
En wat voor werk de onderneming ook doet, de betrokken ondernemer kan blindvaren op de
professionele ondersteuning van
Kohnen & Partner, waar overigens
geen enkele verplichting op rust.
“Workinlux en Kohnen & Partner
zijn complementair. Via de ene
website kun je wel bij het andere
bedrijf terecht komen.”
Workinlux en Kohnen & Partner
zijn en blijven twee onafhankelijke bedrijven.

Scheepvaart
De scheepvaart en in het bijzonder de binnenvaart hebben in het
verleden ook gebruik gemaakt van
de mogelijkheden die vestiging in

Luxemburg biedt. Ook nu maken
bedrijven in de scheepvaart al gebruik van de diensten van zowel
Workinlux als Kohnen & Partner.
Thierry Kohnen: “We kunnen startende ondernemers volledig begeleiden, van A tot Z. Die kunnen
dan een kleine unit hier huren,
een kantoortje met één bureau van
in totaal 8 m2, maar wel voorzien
van alle nodige aansluitingen voor
internet en telefoon, voor slechts
450 euro per maand.”
“Maar ook grotere bedrijven maken gebruik van onze diensten,
niet in de laatste plaats om hun
ﬁscale situatie te optimaliseren. Zo
kan het vermogen verspreid worden over de verschillende vestigingen, al naar gelang de behoefte en
de voordelen.”
Zeker voor Nederlandse ondernemers is het meteen vertrouwd
om bij het nieuwe, witte gebouw
te parkeren. Op de begane grond
is een ING Bank gevestigd. De
oranje leeuw springt er meteen uit
als je aan komt rijden.

Belastinginspecteur
Thierry Kohlen weet dat Luxemburg een interessante vestigingsplek is voor ondernemers. “De belastinginspecteur hier denkt mee
me de ondernemer en wil een zo
ideaal mogelijk klimaat scheppen
voor de ontwikkeling van de onderneming.”
Of de collega-inspecteurs in België
en Nederland dat doel ook voor
ogen hebben, betwijfelt hij.
“Luxemburg is een klein land.
Nieuwe wetten worden hier in
een halfjaar geregeld, men is hier
slagvaardig. Alle wetgeving is hier
duidelijk en vastomlijnd.”
Het klinkt bijzonder aantrekkelijk
voor ondernemers uit het buitenland. Zeker als daaraan wordt
toegevoegd dat de dienstverlening
geheel in het Nederlands geschiedt
en meteen een netwerk in de wijde
omgeving van Luxemburg wordt
aangeboden. Workinlux is sinds
februari 2017 actief en nu al hebben grote en kleine bedrijven de
weg gevonden naar Weiswampach.

RADARpilot720°smart
Die hochwertige und günstige Lösung
für Ihre AIS + ECDIS-Anzeige
Das bietet der RADARpilot720°smart
X Erfüllt alle Anforderungen der neuen Ausrüstungspflicht
X Speziell für die Anzeige von AIS-Zielen auf der Inland-ECDIS-Karte konzipiert
X Robuste Hardware, geringe Abmessungen und eine leistungsfähige Software
X Umfangreiche Funktionalität, einfache Bedienung und sehr hohe Stabilität

in FAHRT

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei unseren Vertriebspartnern oder unter
www.innovative-navigation.de

Besuchen
aufauf
derder
Shipping
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Logistics
in Kalkar,Stand
Stand269
140
BesuchenSieSieuns
uns
Maritime
Industry
Gorinchem,

Het was jarenlang minder aantrekkelijk om Luxemburg als vestigingsplaats te kiezen. Workinlux
biedt nieuwe mogelijkheden. “En
dan hoef je niet alleen aan de ﬁscale en juridische voordelen te
denken”, zegt Thierry Kohnen van
het kantoor Kohnen & Partner.
“Dit is ook geograﬁsch een strategische plek om te werken en zelfs
om te wonen.”
Het witte gebouw in Weiswampach bevat behalve kantoren ook
appartementen, juist voor dat
doel. De ondernemer uit Nederland, België, Frankrijk of Duitsland kan werken in en vanuit
Weiswampach en toch ook een
werkplek in het eigen land aanhouden, want alle landen zijn
dichtbij vanuit die plaats. Maastricht is slechts een uur rijden. Om
langer in Weiswampach te zijn,
kan een net appartement nabij de
werkplek een uitstekende oplossing zijn.
Workinlux verhuurt deze appartementen evenals de kantoren van 8
tot 100 m2.

Ein Produkt von innovative navigation
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OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

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

Besuchen Sie uns auf
der Messe STL in Kalkar
26.09-27.09.2017
Halle D, Stand 180

ABGASNACHBEHANDLUNG EU STUFE V
THERMOMANAGEMENT
KATALYSATOREN  PARTIKELFILTER
Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com

FISCHER ABGASTECHNIK GMBH & CO. KG

SPATZENWEG 17 | 48282 EMSDETTEN | T +49 (0) 25 72/9 60 49-49
INFO@FISCHER-AT.DE | WWW.FISCHER-AT.DE
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ABATO maakt prijzen motoren en
aggregaten inzichtelijk
STAND 212
Om klanten beter van dienst
te kunnen zijn, heeft ABATO
www.scheepsmotorcalculeren.
nl en www.aggregaatcalculeren.
nl ontwikkeld. Op deze webpagina’s kunnen scheepswerven
en -eigenaren zelf eenvoudig de
prijs berekenen en alle technische
informatie over de motoren terugvinden. Op www.abato.nl
kan men overigens het complete
Weichai-programma terugvinden.
ABATO levert scheepsmotoren
met CCnR2-certiﬁcaat, van 102 tot
en met 2.400 pk. De grotere motoren zijn mediumspeed-motoren
met een boring van 200 millimeter. Deze serie is gebaseerd op de
licentie tussen Weichai en MAN.

Hieruit zijn ook CW6250 met
1.999 pk bij 1.000 toeren en de
CW8250 met 2.666 pk bij 1.000
toeren voortgekomen.

Een aantal typen motoren is uit
voorraad leverbaar. Vanuit Tilburg
bedient ABATO klanten met een
ruim opgezet onderdelenmaga-

Binnenvaart
Sinds de Weichai-motoren CCnR2
gecertiﬁceerd zijn, is er in de binnenvaart al een behoorlijk aantal
van geplaatst. Deze zijn gebaseerd
op de WP4-WP13 serie. De motoren zijn standaard voorzien van
een dubbele set instrumentenpanelen.
Verder spreken de motoren aan
omdat ze sterk, eenvoudig te
onderhouden en voordelig in
brandstofverbruik
zijn.
Veel
baggerbedrijven hebben bijvoorbeeld al voor Weichai motoren
gekozen. De motoren zijn voortgekomen uit samenwerkingen
tussen Weichai en Deutz voor de
4-7 liter-motoren en Steyr voor de
10-13 liter-range.
ABATO is verder goed thuis in besturingstechniek en het ontwerpen en bouwen van custom-made
producten, zoals baggerpompen,
generatorsets, gasmotoren en
hydrauliekunits. “Maar ook met
losse dieselmotoren voor generatorsets of losse generatoren of
zandpompen zijn we u graag van
dienst.”

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer (m/w)
Rheinpatent, Radarpatent,
ADN-C Bescheinigung

Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

Doppelhüllen-Edelstahltanker
Rheinstrom und ARA-Raum
14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage
Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navilux.lu
Tel.: 0049(0)172 5705178 Martin Deymann
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

zijn. ABATO kan ook service op
locatie uitvoeren en beschikt over
een 24/- serviceorganisatie.
“We zien u graag op onze stand op

de STL beurs in Kalkar eind september!”
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| 52 METER SCHILDERLOODS

Werner
Werner 98Ft Displacement
Round
Round Bilge Motor Yacht
2017/20
2017/2018, 30,00 x 7,20 m.
PrijPrijs op aanvraag

De Vries Lentsch Classic
Expedition Yacht 90Ft
2006, 27,22 x 7,50 m.
€ 3.800.000,-

Linssen Grand Sturdy
590 AC Wheelhouse
2017, 17,80 x 5,13 m.
Prijs op aanvraag

Privateer Trawler 60
Stabilizers ‘Seabreeze’
2011, 18,30 x 5,40 m.
Prijs op aanvraag

Vripa
Vripack Holterman
60 Ft
2016, 18,42 x 5,21 m.
2016
€ 1.350.000,- ex. btw.
€ 1.35

Sturier 675 CS
Long Range
2005, 20,60 x 5,75 m.
€ 895.000,-

Moonen 20.60 V.S.
1998, 20,60 x 5,40 m.
€ 875.000,-

Paciﬁc Prestige 1800
Big Wheelhouse
2008, 18,30 x 5,85 m.
€ 739.500,-

Semi
Semi Displacement
Custom Built ‘PADDE’
Custo
2010, 17,80 x 5,35 m.
2010
€ 685.000,-

Mulder 70 Futura
Stabilizers ‘Ingeborg’
1994, 20,80 x 5,60 m.
€ 645.000,-

Super van Craft 17.50
Vast Stuurhuis Stabilizers
1994 t.w., 18,20 x 4,95 m.
Prijs op aanvraag

Pieter Beeldsnijder
1900 V.S.
2001 t.w., 19,00 x 5,05 m.
€ 595.000,-

VDH
VDH Dynamic 1500
C Custom Built
2011,
2011, 14,95 x 5,00 m.
€ 585.000,-

IJzendoorn 1500
New Line
2016, 14,95 x 4,80 m.
€ 565.000,-

Vripack Holterman 53
Open Kuip Stabilizers
2006, 16,20 x 4,90 m.
€ 545.000,-

Valk Continental 15.50
Stabilizers France + Rhein Free
2005, 14,98 x 4,60 m.
€ 525.000,-

Steeler
Steeler Next Generation
5 50 Spudpaal
2011, 14,88 x 4,76 m.
2011
€ 515.000,-

Alm Trawler 16.80

Super van Craft 1570
Custom Built
2007, 15,70 x 4,45 m.
€ 398.000,-

Stentor
Mediterranean 60
2005, 17,90 x 5,05 m.
€ 395.000,-

2005, 16,85 x 4,85 m.
€ 485.000,-

Verkoophaven met ca. 150 motorjachten
7 dagen per week geopend
J.P. Broekhovenstraat 37, 8081 HB Elburg
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Linssen Grand Sturdy
470 Stabilizers
2005, 14,28 x 4,47 m.
€ 369.000,-

Bommelaer 1500
Custom Built
2004, 14,98 x 4,63 m.
€ 345.000,-

Grand Banks 46 Europa

Smelne Trawler 1500
Spudpalen
2000/2001 t.w., 14,99 x 4,65 m.
€ 279.000,-

Lindenkotter 13.70 AK

Ankertrawler 1700 0
VS
VS

2005, 13,70 x 4,40 m.
€ 250.000,-

Reline 435 Grand
Courage
2007, 12,40 x 4,35 m.
€ 249.000,-

Princess 53/56
Executive
1995/1996 t.w., 16,45 x 4,62 m.
€ 235.000,-

Vripack Trawler 15.75

Ebyca Trawler 1300

2002, 15,75 x 4,80 m.
€ 229.000,-

2011, 13,00 x 4,10 m.
€ 229.000,-

Mulder Favorite e
Superieur 54
1990, 16,95 x 4,65 m.m.
€ 225.000,-

Vripack 1300 Open Kuip

Ocean Alexander 48
Classico
1996, 16,00 x 4,84 m.
€ 219.000,-

Moody Trawler 50
Stabilizers
1986, 14,95 x 4,55 m.
€ 199.000,-

1999, 12,00 x 4,00 m.m.
€ 199.000,-

Zuiderzee 45 Patrol

Linssen Grand Sturdy
425 AC Twin
1999, 12,95 x 4,40 m.
€ 189.000,-

Pieter Beeldsnijder
der
Tayana 41+2
1982, 13,80 x 4,54 m.m.
€ 149.000,-

2003, 13,10 x 4,35 m.
€ 219.500,-

Vripack Spiegelkotter
13.50
2000, 13,90 x 4,20 m.
€ 199.000,-

2001, 13,40 x 4,10 m.
€ 197.500,-

1999, 14,39 x 4,50 m.
€ 325.000,-

Tel. + 31 (0)525 68 68 68
E-mail: info@elburgyachting.nl
www.elburgyachting.nl

Bekebrede
Spitsgatkotter 1450
450
2001, 14,50 x 4,65 m.m.
€ 285.000,-

1998, 17,30 x 5,06 m.m.
€ 239.500,-

Sturier 400 OC C
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impellerpompen
impellers
& onderdelen

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir
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:HVWHUEHNH<DQPDU


Schiffsführer (m/w)
mit Patent bis Mannheim
für einen Koppelverband in der Trockenschifffahrt
(186 m x 11,45 m)
Fahrtgebiet:

Rheinstrom und ARA-Raum

Schichtsystem:

14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage

Sozialleistungen:

Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navitrans.lu
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

Bezoek stand

133!

Op 27 september in beurshal A geven wij om 11.00 een Praktijkworkshop
Particuliere Scheepvaart met o.a. spreker Martin Staats
(MSG Mainschiffahrts-Genossenschaft eG)
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+ :RUGRRNOLGHQSURȴWHHUYDQWDOULMNHYRRUGHOHQYDQ
een sterke onderneming
+ Wij bieden U continuïteit
+ Het gehele jaar ondersteunen wij Uw
scheepvaartonderneming met professioneel advies
+ 8SURȴWHHUWYDQJXQVWLJHLQNRRSFRQGLWLHVHQGHNHQQLVELM
onze werf en scheepsmotorenservice
+ Neem contact met ons op en wij gaan graag
met U in gesprek
+ Maak ook onderdeel uit van een sterk netwerk die reikt
vanaf de Noordzee tot aan de Zwarte Zee
MSG eG

MSG Rotterdam b.v.

Südliche Hafenstraße 15
97080 Würzburg
Contactpersoon: Winfried Füßl
Telefoon : 0049-9319081133
Email: w.fuessl@msgeg.de

Maasboulevard 30-32
3331 ML Zwijndrecht
Contactpersoon: Gertjan de Jong
Telefoon : 0031-(0)786256020
Email: GdeJong@msgbv.nl
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Glass ‘n Fit: partner in glas
STAND 204

Regensburg tot Stralsund, Volgens
Klaas moet werk je gegund zijn.

DOOR JOHAN DE WITTE

Met de tijd mee

Het bedrijf van Klaas Jonkheim
richt zich met dertien medewerkers naast het leveren van automotive glas, speciﬁek op scheeps- en
cabinebeglazing c.q. verlijmde
ramen voor de cruisevaart. Zelf
inmeten en monteren is vanzelfsprekend. Het bedrijf is gerenommeerd met serviceverlening bij
averij of schade. Glass ‘n Fit staat
in de agenda van Europese
scheepsbouwers.

“We zijn meegegroeid met de ontwikkeling en techniek. Glas aanbrengen door verlijming is daarbij
een hoofdzaak. In eigen werkplaats maken we met aluminium
constructies maatwerk; we snijden
en slijpen op maat.”
“Door de diversiteit is voorraad
niet te doen. Niettemin hebben
we materiaal op de plank voor
service en schade. Voor Rivertech
in Arnhem, dat een groot aantal
Rhinecruisers beheert, verzorgen
wij de service en eventuele reparatie. Dat betekent na een telefoontje onmiddellijk naar boord met
het juiste materiaal en opschieten
zodat het schip niet uit schema
raakt.”
“Voor aluminium ramen, deuren
en hekwerk et cetera werken we
collegiaal samen met Alubouw
van de Berg uit Halsteren en Rigo
Scheepsramen uit Bergen op
Zoom.”

Het Schiedamse Glass ‘n Fit realiseert glastoepassingen met de
grootst mogelijke transparantie.
Echter: glas is niet alleen om door
te kijken, het is ook onderdeel van
constructies zoals op rhinecruisers.
Ingeval de krachten goed verdeeld
zijn, worden combinaties van glas
en staal zo sterk als staal! Bij verlijming zijn spanten onzichtbaar;
dat wekt de illusie dat de staalconstructie ontbreekt.
Maar glas moet ook warmte- en
zon-isolerend zijn en een moderne uitstraling hebben. Bepalend
daarbij blijven budget en duurzaamheid. De focus ligt natuurlijk
op veiligheid.
“En dat houdt ons bezig overeenkomstig de onophoudelijk groter
wordende diversiteit in kwaliteit,

strakker, lichter, groter en ruimtelijk”, vertelt Jonkheim. “Voortdurend geven we advies over ontwikkelingen en conceptoplossingen.
Omdat scheepsbouw de tekening
nooit op de millimeter kan volgen, meten we zelf in! Met AutoCAD en de intentie van ons team
om ons in kwaliteit te onderscheiden, maken we er iets moois van.”

Riviercruiseschepen
Klaas Jonkheim begint in 1999 te
Gilze en Rijen in z’n eentje met
cabine- en scheepsbeglazing. Er

wordt geld verdiend in glas maar
vooral door veel uren en maatwerk. Stuurhuizen en glas in aluminium constructie spelen de
hoofdrol.
In 2004 pakt hij de kans om met
een compagnon een bedrijf in
autoglas in Schiedam te kopen.
Producten en kennis worden samengevoegd. Na een paar jaar
staat hij er als directeur alleen
voor.
Zijn medewerkers groeien in aantal en specialisme. Op de agenda’s

van de riviercruisebranche komt
Glass ‘n Fit veelvuldig voor. Niettemin verspeelt hij door concurrerend buitenland enkele grote
klanten.
Klaas richt zich met kennis en
vloeiend Duits uit zijn vroege carrière op Duitsland. Hij verstaat de
Duitsers en begrijpt hen ook, het
succes volgt.
Nu vertegenwoordigt de automotive tak van zijn bedrijf zo’n 25
procent, het overige is maritiem.
Naast de Nederlandse markt levert
Glass ‘n Fit aan scheepswerven van

Voor een ‘heldere kijk op glas’ nodigt Klaas Jonkheim belangstellenden uit om 26 en 27 september tijdens de Shipping Technics
Logistics in Kalkar even aan te leggen bij stand 204.

www.glass-n-ﬁt.nl

Wittig: Schiﬀsausrüstung seit 119 Jahren
STAND 194/195
Die Firma Wittig GmbH ist auch
2017 wieder auf der Messe Kalkar
vertreten. Auf 100 m² präsentiert
man zusammen mit Premium
Partnern das Angebot, so wie
Lösungen für die Schifffahrt.
Von Farben, Schleifmitteln, PSA
über Steuerhausstühle und Tauwerk, die Firma Wittig ist mit
ihrem breit aufgestelltem Sortiment und Know-How immer mit
dem Ohr am Kunden. Das Motto
lautet: „Zufriedenheit ist, wenn
der Kunde wiederkommt, nicht
das Produkt.“
„Wir beliefern unsere Kunden
nicht einfach nur. Wir beraten und
informieren Sie zu Neuerungen
von Produkten und zu Änderungen von Vorschriften. Zum Beispiel
dürfen laut ADN nur noch nach
EN 16852:2010 geprüfte Flammschutzsiebe genutzt werden. Wir
waren sofort in der Lage unsere
Kunden mit genannten Flammschutzsieben auszurüsten. Am
21.04.2018 endet die Übergangsfrist für die neue PSA Verordnung
(EU) 2016/425. Kommen Sie zu
uns an den Stand und lassen Sie
sich beraten. Mit uns stehen Sie
auf der sicheren Seite. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.“ – so Ralf
Wittig von der Geschäftsführung.
Seit 119 Jahren, und seit 2016 auch
zertiﬁziert nach ISO 9001, ist man
im Namen der Schiffs- und In-

dustrieausrüstung tätig. Mit dem
Stammhaus in Duisburg, dem
Lager in Wesel, dem Verbringungslager in Wien und den Außendienstlern ist man immer nah
am Geschehen und ﬂexibel um

efﬁzient mobile Kunden „Just-InTime“ zu beliefern.
Das Familienunternehmen in der
4. Generation baut zurzeit eine
neue Firmenzentrale. Am Bunkerhafen, im Herzen des Ruhrorter

Hafens in Duisburg. Der Neubau
ist ein klares Bekenntnis zur Geburtsstadt der Firma: Duisburg
mitsamt ihres Hafens. Mit der
massiven Erweiterung der Lagerkapazitäten ist Wittig gerüstet

für die 5. Generation. Zum 120
jährigen Geburtstag soll die feierliche Neueröffnung stattﬁnden!

www.wi-du.de

De Binnenvaartkrant

31
STL Kalkar

12 september 2017

18

Visit us at:

Stand 181
IT SOLUTIONS FOR SHIPPING
OrderStar

MaintStar

Pier Manager

RouteStar

26. & 27. Sept. 2017
in Kalkar

CrewStar

ClaimStar

BUSS DATA
Software on Board
Maintenance Observation
Purchasing and Logistics
Maritime Safety Monitoring
Crewing
Claim handling

BUSS DATA
6RIWZDUHIRU3LHU 2ƯFH
Pier Management
Crewing & License Administration
Document Management

BUSS DATA
Software on Board

BUSS DATA on all inland waterways.
Our software is ship management for the next generation.
We serve Vessels

We deliver solutions

BUSS DATA GmbH
Groninger Straße 23 · 26789 Leer
+49 (0) 491 91 24 700 ·  info@buss-data.de

Support-Hotline
We assist and consult

www.buss-data.de

© Thanks for the backgroudimage to pixabay.com

Charter and Voyage planning
incl. Financial & Statistic tools
6HUYLFHVIRU&RQWUDFWVDQG&HUWLƬFDWHV
Dock Organization and Maintenance
Easy handling with Claims
and Stevedore Damages
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DeBinnenvaartkrant
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Nieuw initiatief van
Hyproma: Splineshop
Hyproma uit Nieuw-Lekkerland
bouwt hydraulische installaties. Het bedrijf heeft regelmatig
te maken met pomp- of motoraandrijvingen die voorzien zijn
van spline-assen of bussen. Een
spline is een getande as of bus
waarmee eenvoudig een grote
kracht kan worden overgebracht
met direct de juiste passing.
“Om de juiste bus, as of verloop
te vinden was voor ons soms een
hele zoektocht die veel tijd in beslag nam”, vertelt Arie Stam, directeur van Hyproma. “We merkten
in de markt dat anderen ook tegen
deze problemen aanliepen en daar
hebben wij iets aan gedaan.”
Binnen het bedrijf is een nieuwe
afdeling opgestart. Sinds 1 juli

kan men daardoor terecht bij
de Splineshop, voor elke splineoplossing.
“Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het maken van een
website met webshop, het samenstellen van een basis-assortiment
en het zoeken van de juiste fabrikanten en toeleveranciers.”
Naast het basisassortiment wil
de Splineshop ook klantspeciﬁeke oplossingen bieden in elke
gewenste spline-verbinding. Met
deze uitdaging willen ze vol
enthousiasme invulling geven aan
hun motto: Splineshop, the shop for
every spline.

www.splineshop.com
www.hyproma.nl
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TVM veiligheidsplan kan
schippers helpen
STAND 136
In navolging van ‘de wielen’
heeft nu ook de scheepvaarttak van TVM verzekeringen een
veiligheidsplan.
In 1966 is TVM met de stichting
TVM veiligheidsplan begonnen.
Toen de onderlinge scheepsverzekeraars SON en Noord Nederland
tot de TVM-familie toetraden,
ontdekte René Nobels, manager
preventie en risicobeheer, dat daar
weinig gebeurde aan preventie.
Inmiddels is onder zijn leiding
een team van acht personen fulltime bezig met preventie en risicobeheer. Met succes voorkomen zij
niet alleen materiële schade, maar
zorgen ze ook voor preventie van
verzuim.
“Als bedrijven het TVM veiligheidsplan eenmaal volledig hebben geabsorbeerd, blijven ze 20
procent onder het landelijke gemiddelde. Het heeft dus echt zin.”
Aldus René Nobels.

Belang van de schipper
Manager schade Bert Jansma: “We
moeten de goede argumenten
aandragen waarom preventie voor
de schipper zelf belangrijk is en
de voordelen van toepassing van

René Nobels (links) en Bert Jansma.

ons veiligheidsplan inzichtelijk
maken. Stilliggen kost de schipper
geld. Als wij kunnen helpen om
dat te voorkomen, leveren wij als
verzekeraar toegevoegde waarde.”
Volgens Nobels gaat het om de
indirecte, niet de directe kosten.
Oftewel: de ijsberg. Het gaat over
kosten die je niet ziet: stilliggen,
kleine schades, uitval van mensen.

Goed gedrag belonen

onze nieuwe polisvoorwaarden
dat schippers die schade hebben
een hoger vergoedingspercentage
krijgen als ze alles goed hebben
bijgehouden en de beschadigde
onderdelen en/of installatie in
een uitzonderlijk goede staat verkeren.”

Meer weten? Neem contact
op met Bert Jansma via
(0528) 292 782.

Bert Jansma: “In het kader van
goed gedrag belonen staat in

STL KALKAR

standnr
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• Hellinganlage bis 110 m Länge
• Stevendock 450t
• Zertiﬁziert nach EN ISO 9001:2008
• Fachbetrieb gemäß WHG
• Werft im Schutzhafen Köln Mülheim
mit Tankerliegeplatz

Kölner Schiffswerft Deutz GmbH & Co.KG
Auenweg 173, 51063 Köln | Telefon +49 (0) 221.98 10 88-0 | Telefax +49 (0) 221.98 10 88-6 | info@ksd-koeln.de | www.ksd-koeln.de
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COMPONENTS

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
WWW.STRAALBUIZEN.NL

|

+31 (0)184 67 62 62

Tot op Kalkar!
Wij lopen rond ...

Gummi lager gemaakt voor meting
pompen- en turbineconstructie
Gumeta uw specialist voor rubberen lagers
• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe lagers,
gebruikt of beschadigd
• Aanpassingen aan alle versleten of
beschadigde lagers
• In verschillende uitvoeringen en als stablager
verkrijgbaar
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar
GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de

¶8ZYHU]HNHULQJVVSHFLDOLVWYRRU·
%LQQHQYDDUW
=HHYDDUW
7UDQVSRUWHQ/RJLVWLHN
:HUNHQ/DQGPDWHULDDO
$DQVSUDNHOLMNKHLG
%UDQGHQ%HGULMIVVFKDGH
3HQVLRHQ=RUJHQ,QNRPHQ
5LVLFRDQDO\VHHQ0DDWZHUNDGYLHV

SAA29(59/,(7$6685$17,(0$.(/$$56
SAA29(59/,(7$6685$17,(0$.(/$$56
  :::29(59/,(71/
  :::29(59/,(71/
  :::29(59/,(71/

THG Transportvermittlungsund Handelsgesellschaft mbH

Bei uns ﬁnden Sie alles, was Ihr

begehrt!

Obere Gasse 24
97828 Marktheidenfeld
T
F
E
W

0049 9391 6006-0
0049 9391 6006-10
info@bvg-thg.de
www.bvg-thg.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Shipping-Technics-Logisitics

Stand 182
Christian Hochbein und Team
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Rode draad bij Elburg Yachting: kwaliteit,
kwaliteit, kwaliteit

Elburg Yachting is gevestigd
in watersportcentrum Elburg
aan het Veluwemeer. “Aan de
doorgaande vaarroutes van de
Randmeren bevindt zich ons
verkoopkantoor met daarbij de
verkoophallen en de verkoophaven. Met ons enthousiaste team
van elf watersporters waaronder
vier full-time jachtmakelaars verzorgen wij het gehele dienstenpakket rondom aan- en verkoop
van motorjachten.” Permanent
zijn er circa 150 kwaliteitsmotorjachten in Elburg te bezichtigen,
zeven dagen per week.
“Al sinds de begindagen van
Elburg Yachting zijn er met regelmaat opdrachtgevers vanuit
de binnenvaart die via ons hun
plezierjacht verkopen, en net zo
vaak mogen we de ‘beroepsjongens’
helpen bij het vinden van hun
droomjacht.”

Technische keuring
De rode draad is: kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. “Wat dat betreft
kunnen de jachtbouwers nog wat
leren van de binnenvaart. Gelukkig is die kwaliteit ruimschoots
voorhanden in ons aanbod in de
vorm van zwaargebouwde trawlers, mooi rondlopende kotters,
en van tijd tot tijd een voormalig
beroepsvaartuig dat is omgebouwd tot jacht.”
Met die extra aandacht voor kwaliteit en onderhoud komt er meer
nadruk te liggen op het verkoopproces en dan met name op de
technische keuring, een standaard
onderdeel van een aankooptraject
bij Elburg Yachting.

Van a tot z
Uiteindelijk zijn geen twee verkooptrajecten hetzelfde; het is

iedere keer opnieuw maatwerk.
“Wij begeleiden u graag bij het gehele verkooptraject en voeren de
werkzaamheden uit die daarmee
samenhangen; van prijsstelling
tot transport, van BTW-zaken tot
registraties, en uiteindelijk de oplevering en uitbetaling via onze
Stichting beheer derdengelden
Elburg Yachting.”
Alle werkzaamheden en reparaties
kunnen in Elburg op eigen terrein
worden uitgevoerd. Zelfs een complete reﬁt. De werf in Elburg beslaat 60.000 m2, waarvan 18.000
m2 overdekt.
Op het terrein bevinden zich in
totaal achttien hallen, waaronder een professionele spuitloods
voor jachten tot circa 30 meter,
een loods voor houtbewerking,
verkoophallen, ligplaatsen te wa-

ter en op de kant, een watersportwinkel, een 100-tons kraan en een
30-tons kraan.

Beëdigde makelaars
Elburg Yachting heeft EMCI
(European Maritime Certiﬁcation
Institute) gecertiﬁceerde en beëdigde makelaars in dienst die lid zijn
van de NBMS (Nederlandse Bond
voor Makelaars in Schepen).
Bent u geïnteresseerd in het kopen
of verkopen van een motorboot?
Kom dan eens langs! Onze
verkoophaven met circa 150 motorboten is 7 dagen per week geopend!
Van maandag tot en met zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur, op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het
Elburg Yachting Team hoopt u snel
te mogen verwelkomen.
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IMPERIAL FREIGHT
MANAGEMENT SYSTEM

IHRE FRACHTBÖRSE FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT
Das Imperial Freight Management System (IFMS) ist Ihr effizientes Bindeglied zwischen
Schiffsraum und Ladung. Die moderne Plattform gestaltet Ihre Transportabläufe unkompliziert und vorteilhaft für Sie und erleichtert somit Ihren Arbeitsalltag.

UW VRACHTBEURS VOOR DE BINNENVAART
Het Imperial Freight Management System (IFMS) is uw efficiënte verbindingsschakel tussen scheepsruimte en lading. Het moderne platvorm zorgt ervoor dat uw transportafwikkelingen ongecompliceerd en voordelig verlopen. Daarmee vergemakkelijkt u uw
dagelijkse werkzaamheden.
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG | www.ifms-freight.com
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digitale Innovation für Schiff und Ladung
digitale innovatie voor schip en lading
6.

d
icklung un
mal
ansportabw
den die Tr
lls es doch
er
fa
w
d
en
Un
gt
t.
teili
.
reinfach
Für alle Be
Tat zur Seite
er IFMS ve
d
üb
un
t
n
io
Ra
at
it
m
Kommunik
IFMS
ort-Hotline
orden met
t die Supp
unicatie w
hakt, steh
g en comm
onverhoopt
lin
er
de
s
al
an
fh
En
r.
rta
aar
De transpo
eenvoudige de supporthotline kl
trokkenen
opt, staat
lo
voor alle be
el
ep
so
inder
toch iets m
vinden.
lossing te
om een op
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Kein langes Suchen und Telefonieren –
mit IFMS haben Schiffsführer Zugriff auf
ein breites Ladungsangebot.
Niet meer lang zoeken en bellen;
met IFMS hebben schippers toegang
tot een breed ladingaanbod.

1.

Einfache Abwicklung und
schnelle Informationsflüsse für Kunden
und Binnenschiffer.
Eenvoudige afwikkeling
en snelle informatiestromen voor klant en
binnenschipper.

IMPERIAL FREIGHT
MANAGEMENT SYSTEM

www.ifms-freight.com
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4.

Angebote werden verhandelt oder via IFMS direkt Aanbiedingen worden verhandeld of via IFMS direct
angenommen, Dokumente mit Smartphone oder aangenomen, documenten met een smartphone of
Tablet einfach abfotografiert und hochgeladen.
tablet eenvoudig gefotografeerd en geüpload.

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG | www.imperial-international.com

Fischer Abgastechnik: Spezialist in innovative und
umweltgerechte maritime Lösungen
STAND 180
„Wir aus dem Hause Fischer zeigen Flagge für innovative und
umweltgerechte maritime Lösungen erster Klasse!“
Fischer Abgastechnik zählt seit
Jahren zu den Spezialisten in der
Abgastechnik mit einer hausinternen Entwicklung im Bereich
der Partikel- und StickoxidReduktion. Aktuelle und zukünftige Emissionsgrenzwerte erfordern
eine individuelle Zusammenstellung der Abgasnachbehandlungsanlage um die Systeme bestmöglich in neue oder bestehende
Schiffsdesigns zu integrieren.

Partikelﬁltern und SCR
Der Firma Fischer stehen verschiedene Konzepte für die Kombination von Partikelﬁltern und SCR
zur Verfügung. Passend für die
Bereiche Mining, Schiene, Marine und Industrie richtet sich die
SCRsmartline mit einer energiereduzierten
NiederdruckluftEindüsung an Motorenanwendungen mit einer Leistung bis 1 MW.
Mit dem neu entwickelten Fischer
Helios FFB Vollstrombrenner ist
eine Abgasnachbehandlung auch
bei Teillast und Betriebsbedingun-

gen mit niedrigen Abgastemperaturen möglich. Die Steuerung und
Überwachung der Anlage erfolgt
mittels intelligenter Mess- und
Regelungstechnik.

Service
Im Juli ist das Team im Bereich Service erweitert worden.
Weiterhin freut man sich, einen
ehemaligen Mitarbeiter von Yara
Environmental
Technologies/
H+H Umwelt- und Industrietechnik begrüßen zu dürfen. Mit fast
einem Jahrzehnt Erfahrung im
Bereich der Stickoxid Reduktion
im Sektor Marine und Industrie
übernimmt er die Konzeptionierung von DeNOx-Anlagen für
Produktionen und Motorenanlagen größer 1 MW Leistung.
In Kürze wird somit ein weiterer
Fischer Standort in Bingen am
Rhein entstehen um die Betreuung
und den Service auf der Rheinschiene auszubauen.
Neben der stetigen Entwicklung
bildet sich der Erfolg über langjährige Geschäftspartner. In den
Niederlanden vertraut Fischer
auf die Kompetenzen von Berger
Maritiem Sales & Service V.O.F.
Eigentümer Kees Berger ist Spezialist auf dem Gebiet Greenenergy
und der Optimierung von Schiffskörpern. In den letzten Kooperati-

onen erzielten die mit Technik aus
dem Hause Fischer ausgestatteten
Schiffe Empressa und Rival Grenzwerte deutlich unter EU Stufe 5
(EU 2016/1628).
Um die Einheit Abgastechnik zu
komplettieren, arbeitet die Fischer
Abgastechnik GmbH eng mit der
Weihe GmbH in Altenholz zusam-

men. Weihe ist Experte im Schalldämpferbau und unterstützt in
den Bereichen internationaler
Vertrieb, Projektmanagement und
Fertigung.

vom Motoraustrittsﬂansch bis zur
Abgashaube. Wir freuen uns, Ihnen
auf der Messe STL in Kalkar (Halle D
/Stand 180) eines unserer Kombiprodukte aus Partikelﬁlter und
SCR Anlage vorstellen zu dürfen.

Messe STL
Fischer Abgastechnik betreut Sie
von Anfrage bis zur Wartung,

www.ﬁscher-at.de

Hadaf Fähre Elbphilharmonie: Nachrüstung DPF mit Brenner und SCR. (Bild Fischer-Abgastechnik)
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Diensten
• Wassen
• Reinigen
• Ontroesten
• Zandstralen
• Hydrojetten tot 3000 bar
• Schilderwerken
• Roer vervanging
• Elektrische reparaties
• Structurele staalwerken
• Schade reparaties
• Mechanische- en
motorreparaties
• Logistieke en technische
benodigheden

24
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Voor een
vrijblijvende offer
Bel +32 3 253 27 5

Droogdokken
1: 148 x 18 x 5 m
2: 166 x 21 x 6 m
3: 192 x 27 x 8 m
4: 206 x 27 x 7 m
5: 265 x 39 x 8 m
6: 312 x 50 x 8 m
Engine Deck Repair I Industrieweg 11 I Haven 403 – 2030 Antwerpen - B
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EDR Antwerp
zet zijn deuren
open voor de
binnenvaart !

rte!
52

Belgium I T +32 3 253 27 52 I E info@edr-antwerp.eu I W edr-antwerp.eu
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August Storm schaﬀt Bewegung
STAND 166
Wir schaffen Bewegung, überall dort, wo Sie uns brauchen.
Schnell, ﬂexibel und zuverlässig.
STORM bietet Ihnen umfassende
Dienstleistungspakete für unterschiedlichste Anwendungen und
Bereiche.
Als einer der größten OEMunabhängigen Servicedienstleister
in Europa für alle gängigen Hauptantriebs- und Hilfsaggregate erhalten Sie bei uns nicht nur verbriefte
Qualität, sondern auch eine umfassende und professionelle Beratung durch unsere qualiﬁzierten
Service-Spezialisten. Dafür steht
unsere Erfahrung im MotorenService von 80 Jahren. Unser

Service Center Mobile und Maritime Antriebssysteme MOBIS beantwortet Ihnen alle Fragen zum
Thema Motoren.
MOBIS beinhaltet Dienstleistungen rund um die Instandhaltung
aller gängigen Dieselmotoren
in Mobilen und Maritimen Antriebssystemen. Sorgfältige und
unmittelbare
Schadensund
Kostenanalyse und kurze Ausfallzeiten stehen dabei stets im
Vordergrund.
Wartung
und
Instandsetzung von Schiffsdieselmotoren, Schiffsgetrieben und
Motorenkomponenten in der Seeund Binnenschifffahrt werden
ebenso von unseren Servicetechnikern durchgeführt wie kundenspeziﬁsche und kostenoptimierte
Um- oder Neumotorisierungen.

Umfassende Betreuung
und Beratung
• Wartung und Instandhaltung
von Schiffsmotoren
• Motoreninstandsetzung
• Individuelle Beratung zur
Instandhaltungsstrategie Ihres
Motors
• Durchführung präventiver sowie
korrektiver Wartung weltweit
• Beratung und Projektierung von
Neu- und Ummotorisierungen

• Sorgfältige und unmittelbare
Schadens- und Kostenanalyse
• Umfangreiche Beratung in
Förderungs- und Versicherungsfragen

Mechanische Fertigung
und Bearbeitung STORM
Spezial-Service
• Instandsetzung aller gängigen
Abgasturbolader-Fabrikate
• Prüfung und Aufarbeitung von

Einspritzpumpen und –düsen,
sowie Injektoren
• Instandsetzung, ErsatzteilFertigung und Service für
Industrie- und Förderpumpen
• Instandsetzung von Schiffsgetrieben
• Eigene Gleitlagerherstellung
• 24 Stunden Service-Telefon

www.a-storm.com

Gasfree Inspections Netherlands (GIN)

Hoe zit het met wetgeving rond reparaties
aan tankschepen?
De gasdeskundigen tankschepen
(ook wel gasdokters genoemd)
van GIN werken conform hoofdstuk 4 van de Arbeidsomstandighedenregeling. De regeling deelt
de tankschepen in aan de hand
van de laatst vervoerde producten.
Hierbij wordt gekeken naar de
volgende gevaren:
- explosiegevaar (vlampunt van
55 graden Celsius of lager)
- brandgevaar (vlampunt tussen
de 55 en 100 graden Celsius)
- gevaar voor vergiftiging,
bedwelming en/of verstikking

De gasdokter geeft een Veiligheidsen Gezondheidsverklaring af,
waarop de toegestane werkzaamheden staan vermeld.
Voor werk met vuur in de ladingzone leeg van explosiegevaarlijke lading moeten twee gasvrijkeuringen plaatsvinden door een
gasdokter. Voor het werk buiten de
ladingzone (bijvoorbeeld aan de
schroef en het roer) kan meestal
volstaan worden met één gasvrijkeuring, waarbij door de reparateur gebruik wordt gemaakt van
een vrijstellingsregeling (art 4.12).
Voor werk met vuur binnen/buiten de ladingzone leeg van brand/

vergiftigingsgevaarlijke ladingen,
kan één onderzoek van de gasdokter voldoende zijn. Ook voor werk
met vuur aan bunkertanks (brandgevaarlijk) is onderzoek verplicht.

voor een bepaalde reparatie.”
De gasdokters van GIN geven ook
gasvrijverklaringen af voor andere
doeleinden. Zoals ligplaats buiten
de Petroleumhavens, ladingwissel, werkzaamheden aan niet-

tankschepen en overige besloten
ruimtes.
De regeling is te vinden via de
link op de GIN-website:
www.gin-rotterdam.nl.

Gasdokter Theo Boelhouwers:
“Om een lang verhaal kort te maken: bij reparaties aan uw tankschip kan het lonen om vooraf
informatie bij GIN in te winnen
over de schoon te maken en/of te
ventileren ruimtes.”
“Bij GIN wordt u direct te woord
gestaan door een van de gasdeskundigen die u à la minute kan
vertellen waar u aan moet voldoen

Dintra Transmissies: uiteenlopende oplossingen
voor aandrijvingen
STAND 121
Dintra Transmissies is al ruim
45 jaar nationaal en internationaal leverancier van aandrijfproducten voor de bedrijfs- en
pleziervaart. “Wij zijn onder meer
bekend vanwege de in eigen huis
ontwikkelde en geproduceerde
Python-Drive, maar ook door
diverse andere bekende merken.”
“Wij gaan er prat op niet een product ‘over de toonbank te schuiven’ maar juist oplossingen aan te

bieden en te leveren voor allerlei
problemen met aandrijfsystemen.
Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen aan keerkoppelingen zoals
(volautomatische) trolling valvesystemen en soft shift-systemen, of
het aanpassen van demperplaten
‘terwijl u wacht’.”
“Ook trillingsproblemen rondom
lichte
hightech-dieselmotoren
gaan wij niet uit de weg. Mede
hierdoor zijn veel van onze producten uitgegroeid tot bekende
merken.”
Verder is Dintra gespecialiseerd in
het reviseren, repareren en testen

van keerkoppelingen, veelal de ‘eigen’ merken PRM en Velvet Drive.
“Waarvoor wij ook een inruilsysteem hebben opgezet om schepen
weer snel in de vaart te krijgen.”
Door Dintra gevoerde merken zijn
onder andere Python-Drive, PRM,
Velvet Drive, R&D Marine, JMP
impellerpompen, Sherwood impellerpompen, Flexball Controls,
elsail Hybrid, Micro-Separator,
Grifﬁn brandstofﬁlters en separatoren en Q-SPD aandrijfsystemen.

www.dintra.nl

Theo Boelhouwers klimt uit een zojuist geïnspecteerde koﬀerdam. (foto GIN)
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HEINRICH HARBISCH
Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen
• Marientor
• Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024
• Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de
• www.ha-du.de

Sinds meer dan 100 jaar zijn we in
dienst van de binnenscheepvaart.
Onze HA-DU Service:
• Twee moderne doks voor alle scheepsmaten
• De mogelijkheid te dokken bij elke waterstand
• Reparatie in elke vorm, draaierij met groot
vermogen en prestatie
• Reparatie en nieuwbouw van roer- en

p
ons o
k
e
o
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sta

schroefassystemen
• Productie van HA-DU scheepskoppeling en
HA-DU ankers (Spezial- en PowerAnker)

GASDOKTERS
+31 180 234 030

GECERTIFICEERDE
GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES

BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK

impellerpompen
impellers
& onderdelen

24/7
Service




Die NAVAL MARINE GmbH ist spezialisiert auf Schiffselektrik
und Navigationssysteme für Binnen- und Seeschifffahrt.
Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, wenn es um
elektrische / elektronische und kommunikative Einrichtungen
auf Binnenschiffen geht.

Besuchen Sie uns am Stand 102 auf der
Shipping-Technics-Logistics Messe in Kalkar
am 26. und 27. September
NAVAL marine GmbH | Neumarkt 2 | 47119 Duisburg
T +49 203 48273 0 | F +49 203 48273 23 | E info@naval-marine.de | I www.naval-marine.de
Serviceﬁlialen in Ludwigshafen und Hamburg
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UniekeJoystickcontrol
voorTugs and Workboats
Ͳ Controlvanmotoren
Ͳ Controlvanboegschroef
Ͳ Controlvanstuurwerk

BUITEN 28 C
VOCHTIGHEID 80%

21º C

Binnen

VERZORGD DOOR
HEINEN & HOPMAN

Als leverancier aan vele binnenvaartschepen, verzekert
Heinen & Hopman dat aan boord de verwarming-, ventilatieen airconditioningsystemen aan de hoogste specificaties
voldoen. Het resultaat is een comfortabel klimaat aan boord
van hoogstaande kwaliteit en een goede service.
T: 078 890 8050
E: binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl
Bezoek ons op Shipping, Technics, Logistics: Stand 168

Verwarming

Ventilatie

Airconditioning

Koeling

Allemaalinéénhanden
Duseenhandvrijvoorde
lierenbediening!

/HYHUDQFLHUYDQ=)PRWRUEHGLHQLQJ
+31-321-382315 · info@straathofcontrols.nl · Dronten · Holland

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.scheepsglas.nl

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

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

MARINE

www.scheepsglas.nl
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Heinen & Hopman presenteert nieuwe
overdrukinstallatie voor gastankers
STAND 168
Heinen & Hopman presenteert tijdens Shipping, Technics, Logistics
een vernieuwd type overdrukunit
voor gastankers. De vestiging
Alblasserdam van deze mondiale
specialist in klimaat- en luchtbeheersing in de scheepvaart en
offshore komt met drie modellen
van het nieuwe overdruksysteem:
voor het stuurhuis, de scheepswoning en gecombineerd.
Heinen & Hopman onderscheidt
zich met de mogelijkheid om aan
boord van schepen drukverliestesten te doen. Deze methode is
door het bedrijf al jaren toegepast
aan boord van offshore modules.
Met de drukverliestest is te bepalen hoeveel lucht er nodig is om
de benodigde 100 Pascal overdruk
te creëren.
“Ook kunnen wij met ons testsysteem lekkages aan boord opsporen”, vertelt manager Rick den
Hartigh. “Dankzij deze test weten
we exact welke luchtcapaciteit de
overdrukinstallatie nodig heeft om
de vereiste overdruk te creëren,
waarmee binnendringen van ongewenste lucht in stuurhuis en
scheepswoning wordt voorkomen.”

Klaar voor de toekomst
Heinen & Hopman heeft de voormalige overdruksystemen geëvalueerd en gemodiﬁceerd om de veiligheid aan boord een nog betere
impuls te geven. “Het is goed om
problemen vóór te zijn. Veiligheid
gaat wat ons betreft boven alles”,
licht Den Hartigh toe.
Hij vertelt dat Heinen & Hopman
hiermee anticipeert op regelgeving
die steeds strengere eisen stelt:
“Wij zijn hiermee een voorloper
die klaar is voor de toekomst.”

De nieuwe generatie overdrukunit. (foto Heinen & Hopman)

De elektrische verwarming is
dusdanig ontworpen om te
voorkomen dat de oppervlaktetemperatuur van de elementen
boven de T4-temperatuurklasse
komt, die toelaatbaar is tot
+135°C.
Ook zijn de verwarmingselementen aan deze maximale
oppervlaktetemperatuur
beveiligd. Tijdens de productie
wordt
kwalitatief
hoogwaardig RVS 316L gebruikt voor een
zeer lange levensduur. Verder
zijn de ventilatoren aanzienlijk stiller en zijn deze met ECtechnologie gemakkelijk in toerental te regelen.

bij Heinen & Hopman.
Den Hartigh: ”Deze Duitse reder
benaderde ons in 2016 op de beurs
in Kalkar. Hij was niet tevreden
over zijn huidige overdruksysteem
(van een andere leverancier, red.).
De ontwikkeling van een nieuw
overdruksysteem zat bij ons al in
de pijplijn. Samen met deze reder
werd de juiste capaciteit gemeten
en vastgesteld met het testsysteem
dat het lekkageverlies compenseert
en meeneemt in de berekening.
Met deze methode is het juiste
lekkagepercentage vastgesteld en
hebben wij met de juiste getallen
een passend product ontworpen.”

Klimaatbeheersing
Explosievrijverklaring
De vernieuwde overdruksystemen
voor gastankers zijn van uitstekende kwaliteit. Zo is het ventilatorgedeelte voorzien van een
explosievrijverklaring conform de
ATEX-regelgeving (Zone 2).

Het eerste exemplaar van dit nieuwe type overdrukinstallatie heeft
Heinen & Hopman in juli 2017
geplaatst op een binnenvaarttanker van een grote Duitse reder. Dit
gebeurde na uitvoerig testen van
het systeem in een proefopstelling

Heinen & Hopman is wereldwijd
marktleider in HVAC-R voor de
totale maritieme sector. De vestiging in Alblasserdam is een van de
grootste Nederlandse spelers op
de markt voor klimaatsystemen
voor de binnenvaart: het plaatsen,

vervangen en onderhouden van
airco’s, verwarming, ventilatiesystemen en koeling voor scheepswoning en stuurhuis.
Het assortiment omvat alle gangbare merken, waarbij Daikin het
‘huismerk’ is. “Daikin levert uitstekende kwaliteit systemen die goed
tegen zowel 50 als 60 Hz kunnen”,
zegt Den Hartigh. “Bovendien zijn
de garantievoorwaarden uitstekend en stelt Daikin zich hierin
altijd heel soepel op met een garantie van zelfs vijf jaar op bepaalde onderdelen. Uiteraard kunnen
wij op verzoek ook andere merken, zoals Toshiba, Carrier, LG en
Mitsubishi, leveren en installeren.”

Kwaliteit en service
Heinen & Hopman legt de focus
op topprestaties in kwaliteit en
service. “In het kwalitatieve topsegment bieden wij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding”,

betoogt Den Hartigh. “Dankzij die
kwaliteit is de levensduur van systemen aanzienlijk langer. Zo zijn
onze klanten op de lange termijn
beter en goedkoper uit.”
“Daarnaast onderscheiden wij ons
in de markt met snelle service.
Voor het oplossen van storingen
staan wij zo snel mogelijk paraat,
waar ook in Europa. Vanuit onze
vestiging in Alblasserdam rijden
de servicewagens door heel Europa, ook voor regulier onderhoud
en reparaties.”
“Als speciale service beschikken
wij over een kleine bestelauto.
Kan een schip niet stil liggen voor
reparatie, dan kan deze kleine auto
aan boord gehesen worden, zodat
wij ons reparatiewerk tijdens het
varen kunnen uitvoeren. Kortom:
de klant vraagt en wij acteren.”

www.heinenhopman.com

Kompetenz in der Binnenschifffahrt

BILDUNG | BERATUNG | BETREUUNG
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Große Patent und Behördenpatent etc.

Ausbilderkurse

Matrose-Motorenwart

Existenzgründerkurse

Inhouse-Kurse

Gefahrgutkurse ADN und GbV etc.

und vieles mehr …

Hafennummer 3616 | Vinckeweg 15 | D – 47119 Duisburg
Fon +49 203 - 570 365 90 - 0 | Fax +49 203 - 570 365 90 - 13 | E-Mail barth@akademie-barth.de

www.akademie-barth.de
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GRAAG
WIJ KOMEN GRA
AG
BOORD!!
BIJ U AAN BOORD

wel bij u aan boord:
boord:
Niet op Messe Kalkar,
Kalkar, wel

Met meer dan 300.000 ramen
ramen
geleverd aan de binnenvaart
binnenvaart
is RAFA Scheepsramen uw beste
beste
vernieuwing,
aanspreekpunt voor vernieuwing,
vervanging of reparatie van
van
uw scheepsbeglazing!
contact met ons op voor
Neem contact
voor
mogelijkheden.
een advies over uw mogelijkheden.
Wij komen graag bij u aan
aan boord!
boord!
RAFA
rten ramen
RAFA levert
levert diverse
diversesoo
soorten
ramen(vast,
(vast,
buitenklap,
buitenklap, binnenklap
binnenklap,, schuif,
schuif, zak
zaketc.)
etc.)
in
ten proﬁ
rten
in ca.
ca. 30
30 soor
soorten
proﬁelen
elenmet
metdiverse
diversesoo
soorten
beglazing
beglazing(isolerend
(isolerend,, HR++,
HR++,Noise
NoiseReduction,
Reduction,
klimaatbeheersend
klimaatbeheersend,, brandwerend,
brandwerend, verwarmd,
verwarmd,
gebogen
gebogenetc.),
etc.),en
endat
datalles
allesonder
onder keur.
keur.
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Rafa Scheepsramen
Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland
T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl

HET THERMISCH
THERMISCH ONDERBROKEN
ONDERBROKEN
PROFIEL
PROFIEL VAN RAFA:
RAFA:
GEPATENTEERDE
GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE
CONSTRUCTIE
MET
MET BEHOUD
BEHOUD VAN
VAN STERKTE!
STERKTE!

Alles für Ihr Steuerhaus
Geschwindigkeit, Wetter, Ruder, Zeit, Wind, Tiefe, Kurs

- Touchscreen Bedienung
- Drei verschiedene Maße
- In grau oder schwarz
- Klare Anzeige
- Großer Betrachtungswinkel
- Einfacher Austausch

Shipping-Technics-Logistics T +49 41 013 7710
26-27 Sept 2017, Stand 141 E info@alphatron.de
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Koersbepalend
in verzekeren
Gespecialiseerd
in binnenvaart

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

Scheepsschroeven

Keerkoppelingen

EVOLUTIE door
computerberekende
stromingsmechaniek
DUURZAAM door
bewezen design

Schroefassen

Voor meer informatie:
Tel:

Straalbuizen
Roeren

www.promarin.nl

+31 (0)168 416310

Mail: info@promarin.nl

