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PVV wil minder (strenge) regels voor
binnenvaart
Tweede-Kamerlid Roy van
Aalst van de PVV wacht de
evaluatie van het boetebeleid
door ILenT af, maar zodra die
in Den Haag behandeld wordt,
weet hij zijn standpunt al:
“De binnenvaart is een hardwerkende sector. Val die niet
lastig en houd je bezig met
belangrijker zaken.” Hij was
gastspreker bij de ASVnajaarsvergadering.

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

Bewezen Kwaliteit

7
MCA Brabant kijkt rond
bij North Sea Port

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

+31 164 212420
sales@woeurope.com

T: +31 (0) 78 890 8050
E: binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl
Verwarming

Airconditioning

Ventilatie

Koeling

KEERKOPPELING
DEFECT?
SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

17
Alle deuren
zitten erin!

Samen honderd jaar
bij Dolderman

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

Bel 085 4840200
Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl

T. 088 6699500
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij hebben uw
binnenvaartpersoneel!

24/7

BEREIK
BAAR
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MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360
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V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

| eoc.nl

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
STRAALBUIZEN.NL
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+31 (0)184 67 62 62
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Join Us

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

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

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

PETERSON ZOEKT:

GEMOTIVEERDE
BINNENVAARTONDERNEMERS
VERVOER VAN

WAAR

• Veevoedergrondstoffen

• Nederland

• Diverse droge bulkladingen

• Duitsland

• Diverse neo bulkladingen

• België/Frankrijk

OP BASIS VAN

CONTACT

• Daghuur

Afdeling Binnenvaart

• Dagvracht

010-2823200

Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Tankschifffahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System
und in Vollzeit als

Schiffsführer (w / m)
Steuermann mit Patent (w / m)
(mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))
,KU3URƓO
• Rheinpatent (mind. Mannheim - offenes Meer)
• Radarpatent, ADN
• Deutschkenntnisse (Bordsprache)
Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Imperial Liquid Shipping Lux S.àr.l
37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg
Andrès Davids
Telefon +352 236778-50
Mobil +49 174 1581701
www.imperiallogistics.com
andres.davids@imperiallogistics.com

GEZOCHT
KAPITEIN EN LICHTMATROOS
VOOR MTS JOLANDA
Vaargebied Ara + Rijn
Bosserhofweg 2a | 5931 GW | Tegelen | T 06-21523112 | E info@paco-bv.nl | W www.paco-bv.nl

GEZOCHT
Kapitein voor Ploeg &
Sleepboot 2/1

biva@onepeterson.com
Aan startende ondernemers kan een financiële
ondersteuning geboden worden.

Gemotiveerde sollicitaties +
CV sturen naar:

onepeterson.com

Verbeke Shipping Bvba
T.a.v. Verbeke Andy
B.de Bouwellei 27
2900 - Schoten
+32 470.10.66.63
info@verbekeshipping.be

Uw proﬁel:
• Vaarbewijs GVB
• Taal: Nederlands / Engels
• Radar en Marifoon patent
• Ervaring met ploegwerkzaamheden
• Ervaring op sleepboot
Ervaring met Voith Schneider Propeller is
een pluspunt
Wij bieden:
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Systeemvaart / Dagdienst bespreekbaar
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Meer geld naar vaarwegen
In de op Prinsjesdag
gepresenteerde Miljoenennota
is het totale vaarwegbudget voor
2019 bijna 1,3 miljard euro. Dat
is beduidend meer dan de 873
miljoen in 2018. Het Centraal
Overleg Vaarwegen is blij met
de extra investeringen, die ook
nodig zijn gezien de groei van
de economie en de toename van
het aantal ﬁles. “Op het water is
nog ruimte genoeg om de forse
toename in het goederenvervoer
op te vangen en te voorkomen
dat de Nederlandse wegen verder
dichtslibben."

Minister Wopke Hoekstra van Financiën presenteerde de Miljoenennota vanuit
het bekende koﬀertje in de Tweede Kamer. (foto Rijksoverheid)

In 2019 wordt 1 miljard euro toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Daarvan is 191,8 miljoen
voor de vaarwegen bestemd. De
extra middelen worden ingezet
voor de opwaardering van de
vaarweg Lemmer-Delfzijl, het
Wilhelminakanaal en de aanpak
van knelpunten op de Maas.
Het kabinet trekt voor beheer,
onderhoud en vervanging van
bruggen en sluizen komend jaar
363 miljoen euro uit. Dat is volgens het COV “onvoldoende om
de sterk verouderde infrastructuur
adequaat te verbeteren. Het vaarwegennet moet beter afgestemd

worden op huidige scheepsdimensies, klaar zijn voor de economische groei en beter bestand tegen
klimaatverandering.”

Waal
Het COV pleit voor een goede toekomstvisie op de Waal. “De lage
waterstanden op de Rijntakken
van deze zomer hebben de kwetsbaarheid van het natuurlijke
riviersysteem inzichtelijk gemaakt.
Het is belangrijk om de Waal,
als slagader van de Nederlandse
economie, goed te onderhouden
en klimaatbestendig te maken.”

Koninklijke BLN-Schuttevaer mist
speciﬁeke doelstellingen in de
Miljoenennota: “Waar de minister
in het regeerakkoord heel duidelijk was in haar ambitie om meer
en schoon vervoer over water te
stimuleren, ontbreekt dezelfde
daadkracht in de begroting. Deze
laat vooral veel studie en onderzoek zien.” BLN-Schuttevaer wil in
2019 concrete plannen van de minister. “Het is tijd om spijkers met
koppen te slaan.”
“De milieuprestaties van CCR2 zijn
verouderd en Stage V is vooralsnog niet haalbaar." De vereniging

Greed is good
Hebzucht is goed, aldus Gordon Gekko,

vindt dat, “om de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, deze regeerperiode zowel voor
Europese binnenwateren als voor
Nederlandse milieuzones heldere
normen voor uitlaatgassen nodig
zijn. Daarnaast dient snel vorm te
worden gegeven aan de toegezegde ﬁnanciële stimulering.”

het personage dat Michael Douglas
speelde in de ﬁlm 'Wall Street' uit

Modal shift

Bank en ABN AMRO moesten worden
gered door de belastingbetalers.

Het kabinet heeft eerder aangegeven vervoer van de weg naar het
water te willen verschuiven. Dat,
en het behoud van vervoer over
water met kleine schepen, is alleen
haalbaar als de overheid heldere
doelstellingen formuleert voor de
modal shift van weg naar water,
stelt BLN-Schuttevaer. “Deze doelstellingen ontbreken nog in de
begroting.”
De verhoging van het budget voor
2019 betekent volgens BLN-Schuttevaer “meer geld voor de broodnodige vernieuwing en onderhoud”. De organisatie is “blij met
deze verhoging van het budget
maar is van mening dat om die investeringen nog beter te benutten
ook op de andere doelstellingen
voor vervoer over water uit het regeerakkoord concrete maatregelen
nodig zijn.”

1987. Nou, we weten waar die hebzucht in 2008 toe leidde. Een wereldwijde crisis en terecht was er de afgelopen maand veel aandacht voor het
tienjarig jubileum van de val van de
investeringsbank Lehman Brothers,
waardoor de dominosteentjes begonnen te vallen en onze eigen ING

Inmiddels hebben we de crisisjaren
achter ons gelaten. Financieel was
het leed in de binnenvaart niet te
overzien. Het zal nog jaren duren
voor de sporen van de crisis zijn uitgewist – als dat al ooit gebeurt. Dat
zeker niet ontkennend, moeten we
ook constateren dat we geen jaren
30-taferelen (uit de vorige eeuw)
hebben gezien, om maar niet te spreken van de jaren 40.
Wie de analyses van de crisis en de
veerkracht van de economie bekijkt,
moet toegeven dat het diezelfde
hebzucht is die alles heeft rechtgetrokken. Koop maar weer auto’s,
huizen, vakanties, zoveel mogelijk
luxegoederen, want dat zwengelt
de economie vanzelf wel weer aan.
En ja hoor, we zijn weer terug bij af.
De crisis heeft zeker geen einde gemaakt aan het verheerlijken van de
hebzucht, immers de basis van economisch succes. Je hoeft nu echt niet

Drempel
Eefde snel
hersteld

aan te komen met ideeën die de vrije
markt beperken, want de overheid
mag dan wel als vangnet (van banken) dienen voor noodgevallen, maar
voor de rest moet die overheid met
z’n tengels van de markt afblijven.
Nou ja, links en rechts een subsidietje
scoren als opstapje voor een start-up,

De beschadiging van Sluis Eefde werd

vooruit, dat mag dan nog net.
En natuurlijk voor duurzaamheid.

snel hersteld. Donderdag 15 septem-

Het gebruik van dat woord is riskant,

ber moest de sluis worden gestremd
nadat een schip door een nog uitste-

want ik heb begrepen dat lezers afhaken als ze het woord ‘duurzaam-

kende spudpaal de drempel had geraakt. Rijkswaterstaat zorgde ervoor

heid’ ergens lezen. Kennelijk heeft
dit nobele streven naar een schonere

dat de sluis al op zaterdag 15 septem-

wereld aan populariteit ingeboet.

ber weer kon schutten.
De drempel is een stalen balk die in

Verworden tot een cliché, is de betekenis ervan uitgehold of misschien

het beton is gestort, waar de sluis-

zelfs wel veranderd in ‘onbetaalbare

deur op valt en die een waterkerende
werking heeft. De stalen balk en het

verplichting’.
Je ziet dat de regering meelift met

beton raakten donderdag 13 septem-

dat veranderende inzicht en in de be-

ber ﬂink beschadigd door een uitstekende spudpaal van een schip. Hier-

groting voor de komende jaren geen
invulling meer geeft aan het vrome

door kon niet goed worden geschut
en ook als waterkering functioneerde

voornemen van het regeerakkoord
om de binnenvaart te helpen ver-

de sluis niet meer naar behoren.

groenen (je weet dat ik liever spreek

Door tijdelijke schotten te plaatsen
werd de drempel drooggezet. Dit

van vergrijzen, maar dat klinkt wat
ongelukkig). Het enige argument

was nodig om te kunnen bepalen

dat nog werkt, is dat de binnen-

welke herstelwerkzaamheden nodig
waren en om ze vervolgens uit te

vaart goedkoper wordt als er minder
brandstof wordt verbruikt en/of eﬃ-

voeren. (foto Gina Press)

ciënter wordt gevaren. Dan kan de
verlader nog meer spulletjes laten
vervoeren voor dezelfde prijs. Kun-

Containervervoer over Rijn sinds 2000 met 84 procent gegroeid

nen we allemaal lekker meer kopuh.
Wat overeind blijft, is de hebzucht.
Het gelijk van die gekke Gordon.

In 2017 is het containervervoer
per binnenvaart in de Europese
Unie met 6 procent gestegen.
Het aantal TEU’s kwam uit
op bijna 2,37 miljoen.
Dat blijkt uit de jongste cijfers
van de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart. Sinds 2000
is het containervervoer over
de Rijn met 84 procent
toegenomen.

De CCR presenteerde half september het jaarverslag 2018 van
de Marktobservatie van de Europese
Binnenvaart. Die stelt de organisatie uit Straatsburg jaarlijks samen
met de Europese Commissie op.
Voor vervoer over water is de containermarkt nog steeds grotendeels een West-Europese activiteit, constateert de CCR. “In 2017
vond meer dan 99% van het totale
containervervoer plaats in slechts

vier EU-landen: Nederland 45%,
Duitsland 40%, België 10% en
Frankrijk 4,5%.”

Kanalen
Naast de Rijn groeit het containervervoer ook op andere vaarwegen.
De CCR geeft als voorbeeld het achterlandvervoer vanuit Hamburg.
“Het transport van containers
over het Mittelland-kanaal en over
de Elbe zou in de toekomst een

steeds grotere rol kunnen gaan
spelen. In 2017 is het aantal TEU
dat over deze binnenvaartwateren
vervoerd werd met respectievelijk
3 en 8% gestegen.”
Een stijgende tendens is ook zichtbaar op de kanalen in West-Duitsland, die in Noord-Frankrijk en op
de Seine. “Het vervoer van containers over de Donau staat nog in de
kinderschoenen, maar toonde wel
al in 2017 een lichte stijging.”

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Rive

rtransp

(Toekomstig) Logistiek Planner Binnenvaart
ort

Standplaats: Hazeldonk (regio Breda, Meer, grensstreek België/Nederland)
Contract: full-time / vast dienstverband

Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer
over water zoeken wij, naast onze duwvaartrederij, schepen die
kunnen bijdragen aan verdere optimalisering en uitbreiding van onze
dienstverlening.
Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. zoekt contact met
schippers/eigenaren van schepen tussen 500-1.500 ton en/of
schippers die een dergelijk schip ambiëren.
Wij zoeken een langdurige, actieve en constructieve samenwerking
waarbij wij u een ﬁnanciëel sterke organisatie bieden die u steunt bij:
• De exploitatie van uw schip waarbij daghuur alsmede dagvracht
de opties zijn.
• Beschikbaar stellen van kennis op diverse vlakken. U kunt daarbij
denken aan technische alsmede ﬁnanciële ondersteuning.
Voor de juiste personen met een passend schip behoort volledige
ﬁnanciering tot de mogelijkheden.

Krijg jij voldoening als duizenden mensen op hun plaats van bestemming komen? Wil jij jouw verantwoordelijkheid dragen en de ruimte krijgen om verder te ontwikkelen? Dan hebben wij voor jou een hele ﬁjne werkplek ingericht waar een internationaal georiënteerde functie in de “feel good” sector op jou wacht. Scylla AG
is een familiebedrijf sinds 1974 en onze vloot telt op dit moment 29 schepen. We zijn een rederij die volop in
beweging is en voortdurend zoekt naar nieuwe mogelijkheden.
Overtuig ons met:
• Jouw MBO-diploma met afstudeerrichting relevant aan deze
functie
• Enige ervaring in óf afﬁniteit met Logistiek Plannen of
Maritieme Logistiek
• Kennis van de Europese waterwegen
• Gevoel voor dienstverlening aan onze collega’s en gasten
• Jouw bereidheid er is om soms ook ’s avonds en in
weekend stand-by te staan
• Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift
• Gestructureerd en planmatig werken onder alle
omstandigheden
• Jouw zelfvertrouwen om jouw basiskennis van de Franse
taal te durven gebruiken

Dan bieden wij jou:
• Een salaris die jij aantrekkelijk zult
noemen
• Een dertiende maand
• GSM van de zaak
• Interessante reiskostenvergoeding
• Opleidingen
• Verrassende activiteiten met het
personeel
• Goed bereikbare locatie met prettige
collega’s
• Een fulltime contract op basis van
40 uur per week
Spreekt dit jou aan?
• Mail je CV naar johan.rijken@scylla.ch

Zodat jij in staat bent om (straks):
• Vaarplannen te schrijven en aan te passen
• Sluizen, aanlegplaatsen etc. vast te leggen in Europa
• Facturatie/kosten van afval(water), energie en havengelden
op te volgen
• In contact te staan met kantoren, schepen en autoriteiten
• In te spelen op wensen van onze klanten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met: Stefan Vilters +31 (0) 1804871 20 /
vilters@vdgm.nl of Hans van de Graaf graaf@vdgm.nl

Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere
RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für Flusskreuzfahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 30
Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern
eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!

Steuermann
•
•
•
•

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Reederei Somtrans ist:

Maschinist
•
•
•
•

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Maschinist
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose
•
•
•
•

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Matrose
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen
dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:
RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Ofﬁce 708 | 3025 Limassol, Cyprus | info@rsrnemo.com
Für weitere Informationen: +31 621839314
Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen
Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort.
Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir
minerale Ölprodukte und chemische Produkte.
Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung,
Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. System zu besprechen.
Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis
Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

SOMTRANS NV

Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem
Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be

Nautical Expertise for Maritime Operations

Email: admin@somtrans.be
WWW.RSRNEMO.COM
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Trajectcontrole mogelijk in Amsterdamse grachten
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Met sensoren en slimme
camera’s verzamelt Waternet
informatie van het verkeer op
de Amsterdamse grachten. De
kunstmatige intelligentie van
project digitale Gracht voorspelt
op welke plekken het erg druk
zal zijn. Op basis daarvan kan
de vaarwegbeheerder schippers
informeren, verkeersmaatregelen
nemen en overlast aanpakken.
Het project is genomineerd
voor de Waterinnovatieprijs
2018, die op 29 november wordt
uitgereikt.
De Digitale Gracht is een samenwerking met Improvement IT en
Global Guide-systems. Op het
dasboard met real-time weergave
worden de snelheden en routes
van schepen geregistreerd. De informatie wordt gebruikt voor het
verkeersmodel en toezicht. Iemand die tegen de vaarrichting invaart of lawaai maakt, zorgt direct

voor een alarm in de meldkamer.
Waternet wil nog niet over het
systeem praten; daarvoor is het te
vroeg. Volgens de woordvoerder
staat het in de kinderschoenen en
wordt het nog niet in de praktijk
gebruikt. “Het is nog niet toepasbaar.”

Handhaven
In een Youtube-ﬁlmpje laat Waternet zien hoe het werkt: geluidssensoren zetten camera’s in werking bij lawaai en ook als een
vaartuig tegen de richting in vaart
worden automatisch beelden gemaakt. De intelligente software
registreert direct. Ook is er een
boei die hinderlijke waterbewegingen registreert.
Het door Global Guide Systems
geleverde ‘Smart City’-systeem
registreert met slimme sensoren,
boeien en camera’s. Ook AIS zou
volgens bronnen gekoppeld zijn
en ofﬁciële rondvaartschepen zouden met een chip uitgerust zijn.

(illustratie Global Guide Systems)

“Dit systeem biedt veel kansen
voor de toekomst”, stelt Marco
Kreuger, woordvoerder van Rederij
Kooij. “Waternet heeft ﬂink geinvesteerd om meer objectieve
informatie te krijgen over wat
er daadwerkelijk gebeurt op de
gracht. Weten wat en wie er overlast veroorzaakt, is noodzakelijk
om problemen effectief te kunnen
oplossen.”
Er wordt nu nog vooral gemoni-

tord. De vervolgstap zou moeten
zijn dat er ook effectief op basis
van deze informatie gehandhaafd
kan worden en maatregelen genomen kunnen worden.

Positief
Ook Frans Heijn, woordvoerder
van Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA) is positief. Maar hij
heeft er een dubbel gevoel over:
de handhaving op het water zelf

blijft ook nodig. Zijn kritische
noot is dat niet pas aan het eind
van de maand bekeuringen gestuurd moeten worden. Er moet
direct gehandhaafd worden. “Het
is positief dat er metingen gedaan
worden waar de overlast vandaan
komt.”
Al zeggen veel schippers het antwoord op die vraag al te weten:
illegale rondvaart en watersport.
Sommige beroepsschippers zijn
bang dat het systeem alleen voor
bekeuren gebruikt gaat worden.
Andere reders zijn positief; zij
houden zich immers aan de regels.
Ze vinden het goed als illegale
rondvaarders er tussenuit gehaald
worden. Volgens insiders zijn er
op dit moment gesprekken met de
grote rondvaartbedrijven om vaardata met Waternet te delen om het
systeem te ﬁnetunen.

3e kolk Beatrixsluis: alle deuren zitten erin!
Op maandag 17 september heeft
Sas van Vreeswijk in opdracht
van Rijkswaterstaat de vierde
sluisdeur van de nieuwe 3e
kolk Beatrixsluis op zijn plek
gehesen. Zaterdag 15 september
was deur 3 al gedaan. Daarmee
zitten nu alle vier de sluisdeuren
nu op hun plek.
De eerste twee sluisdeuren waren
eind augustus al geplaatst. Dat
waren de deuren voor het buitenhoofd (Lekzijde). De nu geïnstalleerde deuren zijn die in het
binnenhoofd (kanaalzijde).
Het plaatsen van de deuren was

een precisiewerk dat heel wat uren
in beslag nam. De deuren zijn 28 x
14 x 6,25 meter groot en wegen
per stuk 490 ton.

Schouwspel
Net als bij de plaatsing van de eerste twee deuren was er ook nu veel
publiek. Ditmaal konden ze het
schouwspel vanaf de brug volgen.
“Nu we zo dichtbij konden staan,
besef ik pas echt hoe groot deze
deuren zijn”, zei een van de toeschouwers. “De werkmannen die
ernaast stonden, leken opeens
mini-mensen.’
Na het plaatsen zijn de pennenbaan en het aandrijfportiek op de
deur bevestigd en worden de aandrijvingen van de vlinderkleppen
geplaatst en aangesloten. Daarna
begint het testen van de deuren.
Sas van Vreeswijk doet metingen
en proeven om te testen of de
deuren de kolk waterdicht afsluiten en controleert de werking van
de motoren en of de deuren goed
open en dicht bewegen.
Vanaf dat moment volgt een lange
periode van testen van de software
en de sensoren en als allerlaatste
een volledige test of alle afzonderlijke componenten ook goed in

(foto’s Rindert van der Toren)

samenhang met elkaar werken.
Dit alles wordt tot het einde van
dit jaar voor de deuren 1 en 2
doorlopen. Daarna volgt, met de
opgedane inzichten, de afbouw en
het testen van de deuren 3 en 4.
Helemaal aan het eind wordt het
nieuwe complex in zijn geheel
getest met alle aanwezige componenten.

Schutten XL
De 3e kolk heeft vier sluisdeuren
in totaal, twee aan iedere kant.
Het voordeel hiervan is dat als een
deur defect of in onderhoud is,

er altijd nog een tweede deur in
bedrijf is en het schutten gewoon
door kan gaan. Onderhoud kan
dankzij het rol- en droogzetsysteem in de deurkas gebeuren.
De deuren hoeven daarvoor niet
op transport.
Een ander voordeel is wat Rijkswaterstaat ‘Schutten XL’ noemt:
bij gebruik van de twee buitenste
sluisdeuren is de kolk effectief
300 meter lang en kunnen er twee
schepen van ieder 135 meter tegelijk worden geschut. Dat is efﬁcient en scheelt de schepen straks
wachttijd.

In memoriam Jan Tinnemans
Op 23 augustus is Jan
Tinnemans sr. na een lang
ziekbed thuis in zijn vertrouwde
omgeving in Maasbracht
overleden. Hij was 79 jaar.
P.H. Tinnemans en zonen, zo
luidde jarenlang de naam van het
scheepsreparatiebedrijf in Maasbracht. In het midden van de jaren 60 namen de zonen Jan, Pierre en Jos het familiebedrijf over
van hun vader Pierre, die het drie

jaar vóór het begin van de Tweede
Wereldoorlog gesticht had. Na de
vroege dood van Jos zetten Jan en
Pierre het bedrijf voort.
In dezelfde periode verhuisde
het scheepstimmerbedrijf van de
Hoofdstraat naar de Industrieweg.
De familie Tinnemans bouwde
op die plek een nieuwe werf met
kantoor. En bovenal werd er een
nieuwe haven aangelegd.
Onder de bezielende leiding van
Jan werd P.H. Tinnemans en Zonen

in de jaren 70 en 80 een bekende
specialist in het leggen van houten vloeren in binnenschepen en
groeide de onderneming uit tot
de grootste leverancier van azobe
buikdenningen in Nederland.
In deze periode nam de scheepswerf staalbedrijf Heymans uit
Maasbracht over, dat werd toegevoegd aan het timmerbedrijf.
Naast de vertrouwde timmerwerken speelde Jan in op de vraag
naar staalwerk en reparaties. De

scheepswerf richtte ondertussen
ook het vizier op het vervaardigen
van dagpassagiersschepen van 25
tot 40 meter.
Bij Jan Tinnemans was de klant
koning. Jan was een bekend persoon in de scheepvaartwereld,
binnen en buiten Maasbracht en
Limburg. Hij gold als een ondernemer van de ‘geroemde oude
stempel’. Hij stond niet op de
voorgrond, maar toch was hij altijd duidelijk aanwezig. Een harde

werker voor wie het principe ‘afspraak is afspraak’ heilig was.
In 1997 droeg hij de leiding van
zijn bedrijf over aan zijn zoon Jan
en neef Geert. Ook na zijn pensionering bleef Jan intensief betrokken bij het wel en wee van het
familiebedrijf. Zijn adviezen werden nog vaak in dank aanvaard.
Hij laat een grote leegte achter.

Noud van der Zee
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Aziatisch Personeel

met 12 Partyschepen in de

Vanaf Euro 92,50 per dag.

randstad,

Tel. +31-1089-00061.

zoekt Schippers,

Of +49-3222-1094-892.

Stuurmannen en Matrozen

E: sales@

die graag werk op oproepbasis continentalcrewing.eu
zoeken.

U ZOEKT
PERSONEEL?

Te Koop : 57m x 7m
Bjr. 1957, 720 ton.

of papieren als Stuurman of

Luiken, 1 ruim, stalen vloer,

Matroos ?

550pk Volvo.

Bel ons dan: 06-10647099 of

Met vast werk. Prijs 140.000,-

Aflosser Gevraagd !

Vaart u regelmatig via de

mail: planning@boot10.nl

euro.

Bent u gepensioneerd, min.

Kreekraksluizen?

Tel. +32 499 731 631

Stuurman Binnenvaart

Pik daar dan een exemplaar

en kunt u touwen vast zetten ? van De Binnenvaartkrant

Aziatische bemanning

Rondvaartschipper (m/v)

Binnenlands varend en rustige

mee.

Afdrachten en verzekeringen

gezocht

vaart.

Ook nu er geen

conform wetgeving.

Oproep of ZZP,I.b.v. groot

Bel: 06-57496922 met nwg

sluispersoneel meer is, ligt

Vanaf Euro 95,00 per dag,

vaarbewijs.

aan. Schip Haai / Christina

de krant daar voor u klaar !

lange periode.

Schottel-ervaring en bekend in

Barko UG Duisburg.

Amsterdam zijn een pré.

Kapt/Stuurman Gezocht

Filipijns óf Roemeens

Tel. +49-3222-1096-896.

Solliciteren? Mail naar

Containerduwvaart, vnl.

personeel

Of : + 31-1025-799-22

werving@blueboat.nl

België,

Vanaf 100 euro per dag.

E: sales@barkocrewing.eu

of bel 020-820 4545

Lux. Condities.

Tel. 06 52 68 82 52 óf

+35/226705261,

www.alfuru.com

Cuneus Netherlands zoekt

SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst direct op via onze website

een groot-vaarbewijs

www.barkocrewing.eu

+31(0)10-414 00 60

Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of
een mededeling. Kicker plaatsen?

Ben je representatief, heb je

Gemotiveerde ervaren

INFORMEER NAAR DE
ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN

KICKERS

transshipping@inos.lu

BEMANNING NODIG?

i.o.v. m/s Conforza

Gerwil Crewing Letland SIA

STUURMAN

HOLLAND SHIP CLEANING

biedt u per direct aan :

I.b.v. Dienstboekje met functie SPUDPALEN

verven Hydrojetten 2500

(licht)matroos/ goede

stuurman. Vaar/verlof i.o. Loon Beste kwaliteit prijs !

BAR

condities.

conform CAO.

Te Koop TELESCOPISCHE

Tot 25 m onder het schip uit !

Email: office.nl@gerwil.com, Tel.: 0181 71 23 14

www.botermantechniek.nl

T. 0527-690032

T: 06 54 28 7373

Scheepsruimen 500 BAR +

Tel. 0617324458
Suchen Sie Personal ? ? ?
Wir bieten Personal für

TE KOOP
Luikenkap 135m x 11,45
Alu Friesche kap /
gereviseerd met Luikenwagen

+32 498524344

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

Licht(matrozen) en

Binnenschifffahrt :

Stuurmannen beschikbaar

Deksmann, Matrose,

Zeer interessante tarieven.

Steuermann, Kapitän.

Via Upstream Crew

Tel.num.: 00421 917 166 721

bel 085 8772324

, 00421 918 828 726

of email ons

E: tmlg.info1@gmail.com

info@upstreamcrew.com

KvK num.: 71401202

BEKIJK DE ONLINEKRANT VOOR INTERESSANTE VLOGS

WITJES
TOLKAMER

Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders

06-51125174

Te koop gevraagd:

Beunschepen
Voor meer informatie over onze schepen, bezoek de website!
www.witjestolkamer.nl
Email: info@witjestolkamer.nl
Telefoon: 06 53681317

Vereiste Matroos: dienstboekje matroos
Vereiste Schipper: GVB A/B - inclusief P,
radarpatent en marifooncertiﬁcaat

Stuur je CV naar: werving@aqualiner.eu

www.dewaterbus.be
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PVV steunt ASV in strijd tegen belemmerende regels
Het boetebeleid waar de
binnenvaart last van heeft, moet
drastisch aangepast. Tweede
Kamerlid Roy van Aalst van de
PVV wacht de evaluatie door
ILenT af, maar zodra die in
Den Haag behandeld wordt,
weet hij zijn standpunt al: “De
binnenvaart is een hardwerkende
sector. Val die niet lastig en houd
je bezig met belangrijker zaken.”
Dat zei Van Aalst zaterdag 22 september tijdens de najaarsvergadering van de ASV in Rotterdam. Hij
zit sinds anderhalf jaar in de Tweede Kamer en is daar voor zijn partij
woordvoerder voor Infrastructuur
en Waterstaat én voor binnenvaart.
De ASV vindt bij hem een gewillig oor, vertelde woordvoerder en
oud-voorzitter Sunniva Fluitsma,
bijvoorbeeld voor het behoud van
kleine schepen, de strijd tegen de
strengere technische voorschriften
van de CCR en toen GroenLinks
met het voorstel kwam voor een
verbod op bellen tijdens het varen.
Steeds meer partijen in de Tweede
Kamer maken zich sterk om de
binnenvaart overeind te houden,
aldus Van Aalst. “Bijvoorbeeld als
het gaat om die CCR-regels. De
PVV is sowieso niet blij met Europese regels. Helemaal niet als ze
de binnenvaart om zeep helpen.

Raads- en Statenlid Willem Boutkan in actie tijdens de ASV-vergadering.

De huidige minister is ook bereid
om zich daarvoor in te zetten.
op de weg hebben we met steeds
meer ﬁles te maken; daarom moet
er meer lading over het water. De
kansen liggen er en de ruimte is
er.”
Ook Fluitsma is positief over Cora
van Nieuwenhuizen. In het gesprek dat de ASV deze zomer met
de minister had, constateerde ze

Boete ingetrokken om
onzichtbaar verbodsbord
Jaring Ruijtenberg hoeft geen
boete te betalen voor het verkeerd
afmeren in de Amsterdamse
Sonthaven. Dat bepaalde de
rechter op 11 september.
De schipper van ms Duplus was
daarvoor twee jaar terug bekeurd.
Hij maakte in de rechtszaal echter
aannemelijk dat hij niet kon weten
dat hij daar niet achteruit mocht
afmeren. Toen hij ‘s avonds in het
donker arriveerde, was het onverlichte verbodsbord niet zichtbaar,
zo was zijn verweer. Er lag bovendien al een ander schip zo.

Het schikkingsvoorstel was 210
euro, maar Ruijtenberg weigerde
te betalen. Hij liet de zaak voorkomen. “Uit ﬁnancieel oogpunt
had ik beter die 210 euro kunnen
betalen; nu moest ik mijn schip
een dag stilleggen en dat is duurder. Maar het ging me om het
principe. Ik wil bewerkstelligen
dat Havenbedrijf Amsterdam nu
verlichting op die borden plaatst,
zodat ze wél te zien zijn.”
Niet alleen de rechter, ook de ofﬁcier van justitie was het met de
schipper eens. Hij trok de schikking in.

dat die “oprechte zorg heeft en
zich niet verstopt. Ze vroeg wat ze
nog kan doen?”
Fluitsma heeft wel een antwoord:
“Gewoon niet de onredelijke
CCR-regels uitvoeren. Als andere
landen de zwaardere technisch eisen bij inspecties niet toepassen,
hoeft Nederland dat ook niet te
doen. Dat is alvast een begin.”
Van Aalst werd 22 september ver-

gezeld door partijgenoot Willem
Boutkan, gemeenteraadslid
in
Almere en Statenlid van Provincie
Flevoland. Boutkan, die onder
meer bij de Waterpolitie en de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
heeft gewerkt, is nauw betrokken
bij de binnenvaart (zo zeer zelfs
dat hij donateur is van de ASV).
Op Boutkans initiatief wordt binnenvaart alsnog opgenomen in

de visie op duurzaam goederenvervoer waaraan de provincie momenteel werkt.
“95 procent van de export uit
Flevoland gaat over de weg. Op
13 september is Flevokust ofﬁcieel
geopend; daardoor is de provincie nu eigenaar van een haven en
containerterminal. Maar de focus
op vervoer over water is naar buiten gericht. Wat binnen de polder
mogelijk is, daar wordt niet naar
gekeken. Dan denkt men alleen
aan recreatievaart.”
Daar krijgt de binnenvaart juist
met steeds meer beperkingen te
maken, doordat schutlengtes van
sluizen worden ingekort, met veiligheid als motief. Men is bang
voor aanvaringen. “Maar negen
van de tien keer dat dat gebeurde,
kwam het door foute bediening of
foute procedures”, zei Boutkan.
Hij wist Provinciale Staten er, in
samenwerking met de ASV en
BLN-Schuttevaer, toe te bewegen
dat de Zuidersluis wordt voorzien
van een aanvaarbeveiliging en langere schepen weer mogen schutten.
In De Binnenvaartkrant van 9 oktober besteden we aandacht aan de
presentaties die Khalid Tachi van
het EICB en Joost Sitskoorn van evofenedex bij de ASV hielden.

InBev start nieuwe binnenvaartshuttle
InBev start in januari 2019 een
nieuwe binnenvaartshuttle
vanuit Jupille. De bierbrouwer
heeft nog veel meer ideeën om
actiever gebruik te maken van de
vaarwegen – en het spoor.
De import- en exportstromen van
de InBev-brouwerijen in België
en Duitsland lopen via de haven
van Antwerpen. Jaarlijks vertrekken 33.000 exportcontainers uit
Antwerpen met daarin onder meer
Leffe. In Antwerpen komen jaarlijks 5.000 importcontainers met
Corona-bier aan.
InBev probeert de containers zo
duurzaam mogelijk van en naar

het achterland te brengen. Logistiek directeur Alexander Soenen:
“Wij sturen nog steeds 25.000
vrachtwagens per jaar vanuit onze
brouwerijen naar de Antwerpse
haven. Daar willen we wat aan
doen.”

Test met binnenvaart
Tussen 2013 en 2017 heeft InBev
in Europa zijn CO2-footprint fors
gereduceerd. Daar zet het bedrijf
ook de komende jaren verder op
in.
“We kijken onder meer naar alternatieve transportmodaliteiten. In
Frankrijk en tussen Duitsland en
Italië hebben we grote volumes

overgeheveld van de weg naar het
spoor. Af en toe laten we een binnenschip met leeggoedbakken van
Leuven naar Jupille varen. In januari 2019 gaan we een test doen met
binnenvaartvervoer vanuit Jupille.
Dit moet 5.000 trucks van de weg
halen. We hebben nog veel meer
ideeën rond spoor- en binnenvaartvervoer, maar zien ook obstakels.”
Hoog op de wensenlijst van InBev
staat een dedicated biertrein vanuit
Leuven naar de haven van Antwerpen. De brouwerij in Leuven
is de grootste binnen het concern
en ligt vlak naast het station van
Leuven.

Van nood tot deugd
Na de zomermaanden heeft iedereen het werkritme langzamerhand
weer herpakt. De afgelopen zomer
heeft veelal in het teken gestaan van
de opnieuw oplaaiende discussie
rondom het verblijf van jeugdige
vluchtelingen in Nederland en de
lage waterstand.
Ondanks, of misschien wel mede

dankzij, de lage waterstand draaien
veel binnenvaartondernemers wel
een goed derde kwartaal. De laagwaterperiode zette eind juni in en
zorgde onder meer in de IJssel voor
de nodige problemen. Op sommige
smalle delen van de IJssel mochten
binnenvaartschepen elkaar niet meer
passeren; een soort inhaalverbod.

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

Via onderling contact moest er
worden afgesproken wie als eerste
zou passeren, om problemen te
voorkomen. Het voordeel van het
lage water was dat er minder ton
per schip geladen kon worden en
er vaak meer schepen nodig waren
voor het vervoer van de betreﬀende
tonnage. Er ontstond daardoor een
tekort aan scheepsruimte, dus gingen de transportkosten omhoog.
Om aan de vraag te kunnen voldoen, is ook voldoende personeel
nodig aan boord. Helaas hoort de
SAB met regelmaat dat het niet altijd gemakkelijk is om jongeren te
interesseren voor de binnenvaart.
De branche biedt veel vrijheid
maar heeft ook zijn beperkingen.
Denk maar aan verjaardagsvisite

of het nemen van een abonnement
op bijvoorbeeld de sportschool of
een voetbalvereniging.
Gelukkig komen er ieder jaar
aan het begin van het schooljaar nog steeds veel scholieren
voor de aanvraag van een dienstboekje aan de SAB-balie.
Om de vraag naar scheepspersoneel
op te lossen is het sinds kort voor
vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogelijk om zich in vier
maanden te laten opleiden tot
matroos. Het bedrijf Emprove begeleidt de deelnemers op deze weg.
In deze vier maanden maken de
cursisten zich diverse onderdelen
eigen, zoals kennis van gevaarlijke
stoﬀen,
veiligheidsmanagement,

kennis van middelen en materialen,
brandbestrijding en verschillende
operationele en technische vaardigheden. Op het communicatieve
vlak wordt gewerkt aan onderwerpen als conﬂictbeheersing,
samenwerking, zelfkennis en interculturele communicatie.
Na één week training mogen de
cursisten aan boord om de praktijk te ervaren. In de vrije weken
zullen er aanvullende trainingen
gevolgd worden om aan alle huidige eisen te voldoen.
De animo is groot en omdat het
binnenvaartpersoneel in het bezit
moet zijn van een geldig dienstboekje, heeft de SAB zich er sterk
voor gemaakt om alle instromers
tijdig van een boekje te voorzien.
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SURVEYOR BINNENVAART M/V
Lloyd’s Register is ’s werelds bekendste classificatie- en certificatie organisatie, actief in
de maritieme-, land- en offshore industrie. Lloyd’s Register ondersteunt haar klanten bij het
verbeteren van kwaliteit, veiligheid en milieubescherming. Ter versterking van de Business
Stream Marine & Offshore van Lloyd’s Register EMEA zoeken wij diverse nieuwe collega’s in
de volgende productgroepen of combinatie daarvan:
Locatie: Nederland, Rotterdam
Business Stream /Afdeling: Marine & Offshore

De beste stuurlui
staan niet aan wal
RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart
riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 30 rivier-

Wat ga je doen
Als Surveyor voer je zelfstandig inspecties uit op zowel nieuwbouw en bestaande schepen
op naleving van Lloyd’s Register’s Rules & Regulations en van toepassing zijnde statutaire
regelgeving. De inspecties hebben betrekking op het gebied van veiligheid, milieu, machinerie en scheepsbouw. Het is een veelzijdige en afwisselende baan en je bent vaak het eerste
aanspreekpunt tussen scheepseigenaren, werven en toeleveranciers voor componenten. Je
werkt projectmatig op nieuwbouwprojecten en ad-hoc voor bestaande schepen. Flexibiliteit
is vereist en daardoor is er ruimte om je tijd zelf in te delen. Ondanks je zelfstandigheid ben
je onderdeel van een collegiaal team van vakspecialisten, die voor elkaar klaarstaan. Je helpt
elkaar met technisch advies en expertise; je leert van elkaar.
Wat zoeken wij
• HBO/HTS werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde, hogere zeevaart school;
• Praktijk ervaring m.b.t. binnenvaart/zeevaart;
• Bij voorkeur ervaring in inspectie activiteiten in de binnenvaart;
• Communicatief vaardig, klantgericht, analytisch, integer, verantwoordelijk, zelfstandig,
flexibel;
• Vloeiend Nederlands, goede beheersing van Engels en kunnen spreken in Duits.
Over Lloyd’s Register
Lloyd’s Register (1760) is wereldwijd een toonaangevende organisatie op het gebied van classificatie en certificatie. Op basis van kennis en onpartijdigheid ondersteunt Lloyd’s Register
haar klanten bij het continu verbeteren van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Met een uitgebreid dienstenpakket is Lloyd’s Register een wereldwijde partner voor
bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct via de ‘Solliciteer button’ en upload je
CV en motivatiebrief. Bij vragen en voor meer informatie kun je contact opnemen met Derek
Meeng, per email: derek.meeng@lr.org of per telefoon: +316 823 539 69

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 350 één van de
grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein
• i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim
• Donaupatent is een pré
• Ervaring in de passagiersvaart
• Kennis van de Duitse en/of Engelse taal
• Representatief uiterlijk
• Goede vrijetijdsregeling en salariëring
• Zwitsers contract
Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:
RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Ofﬁce 708 | 3025 Limassol, Cyprus | info@rsrnemo.com
Voor meer informatie: +31 621839314
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

www.lr.org/technology

jobs.lr.org

Working together
for a safer world

Join Us

Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Tankschifffahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System
und in Vollzeit als

Schiffsführer (w / m)
Steuermann mit Patent (w / m)
(mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))
,KU3URƓO
• Rheinpatent (mind. Mannheim - offenes Meer)
• Radarpatent, ADN
• Deutschkenntnisse (Bordsprache)
Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Lehnkering Shipping Lux S.A.
37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg
Andrès Davids
Telefon +352 236778-50
Mobil +49 174 1581701
ZZZLPSHULDOORJLVWLFVFRP
andres.davids@imperiallogistics.com

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM
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Binnenschiﬀfahrt befördert 6% mehr Container
2017 ist der Containertransport
per Binnenschiff in der EU
um 6% angestiegen. Die
Binnenschifffahrt beförderte
insgesamt knapp 2,37 Millionen
TEU. Seit 2000 hat der
Containertransport auf dem
Rhein um 84% zugenommen.
Das geht aus Zahlen der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt hervor. Die ZKR veröffentlichte Mitte September den
Jahresbericht 2018 der Markt-

beobachtung der europäischen
Binnenschifffahrt.
Für die Binnenschifffahrt ist der
Containermarkt laut ZKR noch
immer größtenteils eine westeuropäische Aktivität. „2017
fand mehr als 99% des totalen
Containertransports in nur 4 EULändern statt: in den Niederlanden (45%), Deutschland (40%),
Belgien (10%) und Frankreich
(4,5%).“
Neben dem Rhein wächst der
Containertransport auch auf
anderen Wasserstraßen. Zum Beispiel im Hinterlandtransport des
Hamburger Hafens. „Der Containertransport über den Mittellandkanal und über die Elbe könnte

Joachim Zimmerman ist neuer
BÖB-Präsident
Die Mitglieder des
Bundesverbandes Öffentlicher
Binnenhäfen (BÖB) haben
Joachim Zimmermann
einstimmig zum neuen
Verbandspräsidenten gewählt.
Zimmermann ist bayernhafenGeschäftsführer. Er ist seit 2008
im BÖB-Präsidium aktiv. Der
BÖB verabschiedete auf seiner
diesjährigen Mitgliederversammlung seinen langjährigen Präsidenten, Rainer Schäfer. Der ehemalige Geschäftsführer der Neuss
Düsseldorfer Häfen, der Mitte
diesen Jahres aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, sagte: „Ich
gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, freue mich
aber, die Entwicklungen jetzt aus
der Ferne zu beobachten.“ Für
ihn wurde Dr. Arndt Glowacki in

Nord-Frankreich
und auf der Seine ist
die Tendenz steigend.
„Der Containertransport
auf der Donau steht noch in
den Kinderschuhen aber zeigte
2017 dennoch einen leichten
Anstieg.“
Der Chemikalientransport auf
den Wasserstraßen wächst ebenfalls. Der Kohletransport ist in
ganz Europa rückläuﬁg. Die
Voraussichten für Eisenerze und
Metallen sind laut ZKR viel besser
als die für Kohle.

in Zukunft eine immer wichtigere
Rolle spielen. 2017 wurden auf
diesen Wasserstraßen 3 bzw. 8%
mehr Container transportiert.”
Auch auf den west-deutschen

BDB will Eﬃzienzcluster für Binnenhäfen

(foto BÖB)

das Präsidium nachgewählt. Dr.
Glowacki ist Director Logistics
ESHQ bei Evonik Technology &
Infrastructure GmbH und seit vier
Jahren Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Häfen in Nordrhein-Westfalen und somit auch
bereits im erweiterten Präsidium
des Bundesverbandes aktiv.

i

ein Efﬁzienzcluster der Binnenhäfen in Deutschland, wo solche
Informationen abgerufen werden
können. „In ein solches Cluster
könnten auch die Ausstattungsmerkmale der Liegestellen in den
Häfen aufgenommen werden.
Neben den Stromtankstellen gibt
es nämlich auch keinen
aktuellen Überblick darüber, wo
z.B. Landgänge möglich oder
Autoabsetzplätze vorhanden sind
oder Schiffsabfälle entsorgt werden können. Mit einer präzisen
Schwächen-Stärken-Analyse würden den Betreibern der
Binnenhäfen zugleich hilfreiche
Hinweise gegeben, wo bei ihnen
noch Handlungsbedarf besteht.“

Martin Staats fordert die Binnenhäfen auf, bei der Errichtung von
Landstromeinrichtungen ihren
Beitrag zu leisten. „Stromsteckdosen an den Liegestellen sind
die einfachste und efﬁzienteste
Möglichkeit, Schiffsemissionen
einzudämmen.“ Insbesondere
die Fahrgastschifffahrt benötige
leistungsstarke Anlagen, um das
Schiff landseitig mit Energie zu
versorgen.

Mit einem Fördervolumen von
6 Mio. Euro will die
Bundesregierung die
Modernisierung der
Binnenschifffahrt vorantreiben.
Das existierende Förderprogramm wird im Zuge der
Erarbeitung des „Masterplans
Binnenschifffahrt“ fortentwickelt.
Noch im laufenden Jahr will
der Bund die Einrichtung von
Landstromeinrichtungen mit 9
Mio. Euro bezuschussen. Diese
Förderung soll im kommenden
Jahr fortgesetzt und mit entsprechenden Haushaltsmitteln
unterlegt werden. BDB-Präsident

Zurzeit fehlt ein bundesweiter
Überblick, wo solche Landstromeinrichtungen bereits vorhanden sind und welche Energieressourcen jeweils zur Verfügung
stehen. Sinnvoll wäre laut Staats
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Aggregate

• Stromaggregate für
Binnen- & Seeschiffe
• Bau- & Notstromaggregate
• Hydraulikaggregate
• Generatorenmotoren
• LNG Motorenaggregate
• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·

16 Messen und Ausstellungen

Bordnetze

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

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

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

www.a-storm.com

Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04

Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03
info@siemers-aggregatebau.com

3

info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

Antriebsanlagen

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

22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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

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

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

21 Ruderanlagen

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

DÜSEN & RUDERANLAGEN

24R/V7ICE
SE

+31 (0)180 511577 www.vdvms.com

www.shipping-technics-logistics.de

10 Electric & Hybrid
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

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

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x20
€ 27
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x35
€ 54
63x40
€ 63
63x50
€ 72
63x75
€ 108
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL
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Rive

rtransp

Fluvia

ort

Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer over water
zoeken wij wegens uitbreiding van activiteiten voor onze duwvaartrederij:

for Peak performance

• ZZP kapiteins met duwvaart ervaring
• ZZP aﬂoskapiteins met duwvaart ervaring

Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

Wij bieden, een constructieve samenwerking
Uren garantie in overleg
Vrije kost / Reizen

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

Wilt u meer informatie? Neem contact op met :
Kees Telgen • telgen@vdgm.nl • +31 (0)180 487130

WORD DIT JOUW
NIEUWE WERKPLEK?

Wir suchen:
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Zertiﬁkat
Sprache: Deutsch und Niederländisch

Wij zoeken:
Rijn patent tot Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Certiﬁcaat
Taal: Nederlands en Duits

Wir bieten:
Hohes Sicherheitsverständnis
Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen
Permanente Weiterbildung
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Gutes Betriebsklima

Wij bieden:
Veiligheid hoog in het vaandel
Aantrekkelijke Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Goede promotie kansen
Comfortabele 1:1 verhouding van
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Webseite!

Sollicitaties eenvoudig via onze
website!

Wij zijn op zoek naar;

1e kapitein
en/of echtpaar/koppel
In het bezit van;
Rijnpatent ( minimaal tot Mannheim )

Bewerbung über:

Wij bieden;
· Goede arbeidsvoorwaarden
r7BBSTDIFNB
r,PTUJOXPOJOHFOSFJTLPTUFOWSJK

www.ﬂuvia.eu/jobs
Neem contact op voor meer informatie:

JOGP!UULTIJQQJOHOMt 

tanker shipping | tank storage | tanker brokers

Join Us
Oechies Elektrotechniek is een begrip in de binnenvaart.
Al meer dan 50 jaar leveren wij elektrotechnische installaties, bieden
service en onderhoud en kunnen klanten terecht in onze winkel aan
de Waalhaven.
Voor deze winkel zijn we op zoek naar een:

Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Schubschifffahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System
und in Vollzeit als

Schiffsführer (w / m)
Steuermann mit Patent (w / m)

Winkel-/magazijnbeheerder

(mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))

,KU3URƓO
• Rheinpatent (mind. Duisburg - offenes Meer)
• Radarpatent, ADN von Vorteil
• Berufserfahrung in der Führung eines Schubbootes mit 4–6 Leichtern
• Deutschkenntnisse (Bordsprache)
Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Imperial Pushbarging Lux S.àr.l
37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg
Andrès Davids
Telefon +352 236778-50
Mobil +49 174 1581701
www.imperiallogistics.com
andres.davids@imperiallogistics.com

Ben jij servicegericht, commercieel en heb
je een (elektro)technische achtergrond?
Solliciteer dan nu!
En als je affiniteit hebt met de (binnen)
scheepvaart is dat helemaal mooi!
Op onze website vind je alle informatie
over de functie

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

www.oechies.nl
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Kooijweg 34 | 8715 EP Stavoren
tel: 0514 68 1433
adegroot-stavoren.nl
info@adegroot-stavoren.nl
betrouwbaar & recht door zee

STAVORDIA

Wij zijn opzoek naar een gemotiveerde

PARTYSERVICE NEDERLAND ZOEKT

E E N F U L LT IM E
S C H IP P E R

E

STUURMAN / 2 SCHIPPER
Functie eisen:
• Marifooncertiﬁcaat
• Groot Vaarbewijs B
• ADN (of bereid te leren)
• Radar (of bereid te leren)
• Een positieve instelling

Voor onze partyschepen de Ameland,
Brandaris en Marlina zoeken wij collega’s.
Onze schepen liggen in Rotterdam en
Spijkenisse. We varen voornamelijk in regio
Rijnmond maar zijn inzetbaar door heel
Nederland. Ook komen tochten naar
Duitsland en België regelmatig voor.
Zorg jij met liefde en vakmanschap voor de
schepen en een veilige vaart? Wil je werken in
een leuk, jong en enthousiast team?

STAD STAVOREN

Stuur je cv en motiatiebrief naar
jp.vanderlinde@partyservice.nl.
Liever telefonisch contact?
Bel naar 06 - 81 88 92 99

Heb jij interesse om in een kleinschalig bedrijf
te werken onder Nederlandse condities en goede
arbeidsvoorwaarden stuur dan je CV naar:

PARTYSERVICE.NL

info@adegroot-stavoren.nl

Scheepvaartbedrijf JABO bv.
*
zoekt: Een gemotiveerde 1e kapitein
en of 2e kapitein
(voor koppelverband Jabo/Jabo I)
Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Steuerleute (m/w)
mit /ohne Rheinpatent, Radarpatent, ADN-C
Bescheinigung
Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

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

Wij zoeken:
-patent tot min. Mannheim
-radar patent ed.
-Nederlands en Duitse taal kundig

Wij bieden:
-goede arbeidsvoorwaarden
-14/14 dienstverband
-reis, kost, inwoning vrij

Heb je interesse om ons team te versterken neem dan contact op met
Michel Janssen +31 (0)6 22787752 . michel@msjabo.nl

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

Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met drie kraanpontons in
Amsterdam en Rotterdam. Voor deze kraanpontons zoeken wij een

Bobcatrijder
Werkzaamheden meestal in de haven van Rotterdam voor overslag van turf, veevoeders,
mineralen en andere bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat
werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u.
Werkzaamheden zijn het rijden op de schrankladers, onderhoud en varen van onze eigen duwboten en
kranen door de zeehavens van Nederland, tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons
materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere
mensen die bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen; in bezit van rijbewijs en ervaring in bulk overslag en scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO en aangezien wij geen 9 tot 5 bedrijf
zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding plus voedingsregeling.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar;
0651 809092 of 0620 704015 . Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

Stuurhuizen B.V.

Non Ferro bv

Breda

Wij wensen Xavier Goedgezelschap veel succes met ms Ostia
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Ms Ostia toont ambitie
DOOR JOHAN DE WITTE

Shipbuilding Solutions BV –
ofwel William Sakko en Corné
Borst – tekent in samenwerking
met Asto Scheepsbouw voor het
ontwerp van de Ostia. Shipyard
Severnav in Turnu Severin kreeg
de opdracht om het 110 x 10,50
meter grote casco te bouwen,
waarbij Asto-directeur Karst van
der Wiel en surveyor Stijn Buijks
in coöperatie met Veritas staan
voor klasse! Vanzelfsprekend
werd het ms Ostia bij Asto
Scheepswerf afgebouwd.
Resultaat: in uitvoering uniek en
het schip loopt als een haas!
Zo’n acht jaar geleden bij de oplevering van de Wielingen, het
schip van zijn ouders, dacht Xavier
Goedgezelschap: misschien overkomt mij dit ook eens. En ja, het
ging goed, nog eerder dan aanvankelijk gewenst.
Het is een geveegd schip geworden; van de 110 meter is maar 66
meter recht. Er is tonnage ingeleverd voor meer snelheid; dat betaalt zich uit volgens Xavier. Voorkeur vaargebied: overal waar geld
verdiend kan worden!

(foto’s Johan de Witte)

Varen won van studie
Op het gymnasium was Xavier geboeid door het oude Rome. Ontkomen aan de aantrekkingskracht
van de binnenvaart lukte hem
echter niet. Hij koos voor het maritieme vak in plaatst van studeren
en klassieke talen.
Bij zijn ouders aan boord van de
Wielingen raakte hij in zijn element, Sara Mees kwam hem vergezellen. Ze trouwden, Aeneas en
Aurora werden geboren en na een
tijdje werd gekozen voor een eigen
schip, vernoemd naar de oude havenstad van Rome (toch weer zijn
Romeinse passie).
Met hulp en support van de
schoonouders Mees kwam ms
Ostia tot stand.

Uitvoering
Xavier Goedgezelschap focust op
minimaal vermogen en maximale
snelheid evenals technisch compleet met moderne techniek en
functie. Zonder concessie aan eenvoud… Werkbaar en duurzaam!
“In dit schip ligt al onze energie.
Soms konden we er niet van slapen. Je wilt het perfect, functioneel en zuinig, maar ook mooi
en uniek op onderdelen. Apart
is de uitbouw achter aan de roef
met een dwarsscheepse trap. Over
stuurboord hebben we de ‘koning’
van de autokraan erin geïntegreerd.”
“We kozen voor één boeganker op
draad naast twee spudpalen van

Van Wijk. Voor manoeuvres is er
een Veth Jet.”
Xavier is gepast trots dat hij een zo
goed mogelijk technisch werkbare
en efﬁciënte uitvoering gerealiseerd heeft. Zo heeft het hele schip,
inclusief beladingsmeter, wiﬁbereik. Alle componenten zijn
technisch aan elkaar verbonden
om er makkelijk mee te werken.
Als zich bijvoorbeeld een storing
voordoet van het PLC-systeem,
is er de mogelijkheid het schip te
verbinden met de wal, hetgeen service op afstand mogelijk maakt.

werkterrein, waar je menig uur zal
doorbrengen, maar het is ook een
visitekaartje.
Daarna voor de laatste lootjes terug
naar Asto, dat er op een professionele maar vooral prettige werkwijze een fraai schip van heeft gemaakt.
Sara Goedgezelschap-Mees is origineel en magniﬁek in woninguitvoering. Het blijft niet bij haar
goede smaak, ze maakt er ook
haar thuis van, overigens met hulp
van de jongens van De Leeuw

& Van Vugt uit Werkendam. Die
maken het zoals je het bedoelt!
Wat Xavier nog even kwijt wil is
dat zijn schoonouders, ondanks
verschillende inzichten over uitvoering en ideeën, daarin mee
gingen.

Doop
Sara kreeg de eer het schip te dopen. Natuurlijk was er emotie, de
afronding van een proces. Van student, het begin op het voordek tot
scheepvaartondernemer.

Proefvaart

Mobilgard HSD+

Altijd spannend die proefvaart:
hoe gedraagt het schip zich? Voor
het eerst komt er gang in, de stuurhut staat vol kenners. Vol gas,
schroefbelasting 92 procent, leeg
schip… De Reintjes-koppeling
versterkt de 1.521 pk Caterpillar, je
kijkt eens buitenboord, het schip
houdt geen water vast, je voelt hoe
hij door het water glijdt… Het
schip is, in West-Vlaams dialect,
‘wreed stil’.
Het plaatje klopt, terug in je luxe
stuurhut, want die mag luxe zijn.
Hij heeft het label van Kampers,
met geheel zwart plafond, comfort en royale stereo. Het is je

Voor gasolie en smeerolie vertrouwt Xavier Goedgezelschap op De Wit
Bunkering. De familie is al drie generaties klant bij het Antwerpse bedrijf. De Wit Bunkering leverde onder andere Mobilgard HSD+ 15W40. Deze nieuwe, extra high performance, multigrade motorolie maakt
een langere oliestandtijd mogelijk.
“Een verdubbeling van de vervangingstermijn”, zegt Peter De Wit. “Het
is dubbelop: betere prestaties en economisch voordeel. Je hoeft bovendien minder vaak de olieﬁlters te vervangen. Voor zover ons bekend is
de Ostia het eerste vrachtschip dat met Mobilgard HSD+ gaat varen.”
Zusterbedrijf Nassau Scheepsbenodigdheden leverde de volledige inventaris. De Ostia is daarmee het eerste nieuwbouwschip dat als Groothandel François-klant onder de Nassau-vlag zijn inventaris betrok na
de fusie tussen de bedrijven afgelopen zomer. Vanaf 1 oktober draaien
de twee locaties ook effectief samen in de compleet vernieuwde winkel
van Nassau Scheepsbenodigdheden aan het Asiadok in Antwerpen.

Aan ms Ostia leverden onder andere:
ASTO Shipyard

CCM3 Machinekamervloer en leidingwerk

Hoko Installatiebedrijf

Speedheat Breda

Werkina Werkendam B.V.

Complete afbouw

geleverd en gemonteerd

Complete sanitaire installatie

Vloerverwarming

De complete elektrische installatie inclusief

Blokland Non-Ferro B.V.

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheepsinte-

Reintjes Benelux bvba

TVM verzekeringen

2-draads databesturing, monitoringsys-

Beunkoelers

rieurbouw

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

Verzekering

teem met touchscreenbediening,

Blommaert BVBA

Volledige betimmering

RAFA Scheepsramen B.V.

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

compleet nautisch pakket, camerasysteem,

22 Trio-panelen luiken FRK type

De Wit Bunkering NV

Ramen

paratiebedrijf B.V.

complete airco installatie, satellietsysteem,

8600/3670/2,5, 1 hydraulische luikenwagen

De gasolie en Mobil smeerolie

SARC Advies en Rekencentrum

Ankerlieren voor- en achterschip, spudpalen

hoogte- en ladingmeter, Ecdis Inland Vie-

type HLW 9/5000, voormast type Improval,

Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA

Lijnenplan

en autokraan hydraulische uitschuifbaar 22

wer en AIS installatie

boordlichtvleugels type Portello, heklicht-

Inventaris

Rijncontainer berekening

mtr. 2,5 ton

WindeX Engineering B.V.

beugel type Arizona, dakradarmast type

GSK Brokers

Shipbuilding Solutions

Van Wijk Stuurhuizen B.V.

Airconditioning, voorbereiding overdrukin-

Loma en stuurhuttrap

Bemiddeling in aankoop van het schip

Ontwerp casco

Aluminium woningdeuren

stallatie, ventilatoren en RVS Klaproosters

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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TVM VERWELKOMT HET MS OSTIA VAN DHR. XAVIER GOEDGEZELSCHAP

3URƬFLDWPHWXZQLHXZHVFKLSms Ostia
:LMZHQVHQXHQXZEHPDQQLQJHHQEHKRXGHQYDDUW
,QVDPHQZHUNLQJPHW

Wij wensen
Xavier Goedgezelschap
veel succes met het
ms Ostia

Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN
+31 (0)528 29 27 50
binnenvaart@tvm.nl
www.tvm.nl /scheepvaart

DE TROSSEN KUNNEN LOS!

Het team van Asto Shipyard wenst
Familie Goedgezelschap – Mees een voorspoedige
en behouden vaart!

TO BE EXACT.
Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig.
AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD
POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING
Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van
hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten.
Van ontwerp tot oplevering. ASTO SHIPYARD heeft alles in eigen huis.
ALLES? KIJK OP WWW.ASTO-BV.NL

f
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Insteekhaven Wanssum wordt verlengd
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De haven in Wanssum bij Venray
krijgt er ruim twee keer 400
meter kade bij, plus 21 hectare
nat industrieterrein. Na zes
jaar plannen maken starten
Venray en Limburg met het
project Uitbreiding Westelijke
Insteekhaven Wanssum. Op 6
september startte de bouw. Over
twee jaar moet de haven klaar
zijn.
Verantwoordelijk wethouder Jan
Loonen (onder andere van Economische Zaken) gaf het startsein
voor de werkzaamheden. Voor de
klus is de aannemerscombinatie
Exclusief Project verantwoordelijk,

een samenwerkingsverband tussen
Maessen Bedrijven en Van Berlo
Bedrijfsvloeren.

Insteekhaven
De bestaande haven aan de Maas
beslaat 56 hectare bedrijventerrein
en 1.700 meter kade. Door de explosieve toename van het goederen- en vooral het containertransport is het initiatief ontstaan om
de bestaande haven uit te breiden.
Er komt meer ruimte waar schepen
kunnen laden en lossen. En dat
biedt kansen voor bestaande bedrijven om uit te breiden en voor
nieuwe bedrijven om een plekje
aan het water te bemachtigen.
Projectcoördinator Sander van

Lier: “De containerterminal van
BCTN wordt een van de belangrijkste spelers in het nieuwe deel
van de haven van Wanssum. Naast
betonfabriek Geelen en wijzelf.
Van het nieuwe natte industrieterrein is nu nog 16 hectare vrij uitgeefbaar.”
De haven zal eind 2020 gereed zijn.
Daarna kan de exploitant van de
containerterminal verhuizen naar
de nieuwe locatie. De bestaande kades worden vanaf 2020 opgeknapt.

Vervoer over water

frastructuur en Waterstaat betaalt
mee, net als de provincie Limburg
en de gemeente Venray. De laatste
twee leggen samen 8 miljoen euro
op tafel om dit project te realiseren.
Als de haven klaar is, wordt Venray
eigenaar: “De haven in Wanssum
verstrekt de Venrayse economische
structuur en is voor geheel NoordLimburg van belang. Vervoer over
water is duurzaam en dat past
prima in het programma van het
Venrayse college”, zo laat deze gemeente via Facebook weten.

De havenuitbreiding gebeurt op
basis van publiek-private samenwerking. Daar zijn veel partijen bij
betrokken. Het ministerie van In-

Jan Loonen kijkt vooruit: “De haven van Wanssum vervult nu al
een belangrijke functie in het net-

werk van havens langs de Maas.
De overslag van containers zal
blijven stijgen vanwege de groei
van de logistieke bedrijvigheid in
de regio Venray.”

Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam is ook betrokken bij de uitbreiding van de
Maashaven in Wanssum. Voor de
ontwikkeling van de zeehaven zijn
de verbindingen met het achterland van groot belang.
Het
Havenbedrijf
Rotterdam
steekt dan ook veel energie in
zijn achterlandstrategie. De regio
Venlo-Venray is daarbinnen voor
mainport Rotterdam een van de
belangrijkste knooppunten.

Raad van State maant Amsterdam om rondvaartvergunningen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het gemeentebestuur van
Amsterdam moet opnieuw
beslissen over een aantal
aanvragen voor exploitatievergunningen voor rondvaartboten. Daarnaast moet nieuw
beleid gemaakt worden, stelt de
afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Dat het gemeentebestuur voor
onbepaalde tijd helemaal geen
vergunningen verleent omdat er
nog nieuw rondvaartbotenbeleid
moet worden vastgesteld, is niet
redelijk, luidt de uitspraak van 12
september.
Na een eerdere uitspraak moest
de gemeente haar beleid voor
rondvaartboten herzien. Das was

namelijk in strijd met het Europese recht. In afwachting van het
nieuwe beleid besloot het gemeentebestuur om geen nieuwe vergunningen voor rondvaartboten
te verlenen. Een einddatum voor
de vergunningenstop was er niet.
“Dat is niet redelijk”, oordeelt de
afdeling bestuursrechtspraak. “Er
is al veel tijd verstreken sinds de
eerdere rechterlijke uitspraken en
een vergunningenstop voor onbepaalde duur leidt tot een onzekere situatie voor exploitanten van
rondvaartboten.”

Sceptisch
Het gemeentebestuur moet nu
nieuwe besluiten nemen over de
aanvragen voor de exploitatievergunningen en zo snel mogelijk

nieuw beleid voor rondvaartboten
vaststellen dat wél voldoet aan het
Europese recht. Rondvaartondernemers zijn sceptisch en wachten af wat hen nu weer boven het
hoofd hangt. Ze hebben weinig
vertrouwen in de gemeente.

vergunningenstelsel liggen er al;
de gemeente houdt ze echter geheim voor iedereen.”
Klaas Pater van Rederij de Nederlanden stelt: “Hospitality-rondvaart
zit in Amsterdam gewoon in de

verkeerde ﬁlm. De politiek moet
niet vergeten dat er heel veel illegale rondvaart is bijgekomen; daar
hebben we heel veel last van.”

ADVERTENTIE
Frans Heijn, woordvoerder van
Verenigde Rederijen Amsterdam
(VRA), geeft aan dat het vooral de
kleinere bedrijven kan raken; de
grote rondvaartbedrijven hebben
er geen last van. De VRA is vooral
bang dat de uitspraak als stok gebruikt gaat worden om de rondvaart volledig vrij te gegeven.
De VRA voert gesprekken met de
gemeente voor 36 rondvaartondernemers met 200 schepen. “De
nieuwe plannen voor een nieuw

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van Andel 010 4293316
• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

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

Grote stappen bij Nextlogic
Woensdag 19 september werd
weer een Binnenvaartcafé gehouden, georganiseerd door het BVB
in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam. De bijeenkomst
behandelt altijd actuele onderwerpen en geeft daarna voldoende gelegenheid na te praten en te
netwerken tijdens een borrel. De
onderwerpen waren Nextlogic,
de West-Brabant Corridor en
verlader Triferto.
Wouter Groen is nu verantwoordelijk voor de sinds kort zelfstandige entiteit Nextlogic en gaf een
update. Er worden grote stappen
gezet met diverse grote partijen
die aangesloten zijn. Volgend jaar
zomer zal de operationele livegang zijn met de integrale planning.
Luc Smits van Combined Combi
Terminal in Moerdijk sprak
daarna de zaal bij over de West-

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Brabant Corridor. Binnen dit
initiatief werken de terminals in
Tilburg, Moerdijk en Oosterhout
samen door afspraken te maken
en lading te bundelen voor een
betere en efﬁciënte punt/puntverbinding naar Rotterdam.
Tot slot kwam Triferto aan het
woord. Triferto is een internationale groothandel in minerale
meststoffen. Zowel de aanvoer
als afvoer gaat met name via het
water. Ze stonden die middag
open voor nieuwe logistieke concepten en gaven de zaal de vraag
mee hoe zij hun CO2-footprint
konden bepalen en vertalen naar
hun bedrijfsvoering. Dit gaf voldoende stof tot napraten na de
bijeenkomst tijdens de netwerkborrel.
Het Binnenvaartcafé wordt zo’n
twee á drie maal per jaar in het
World Port Center georganiseerd

door het BVB en het Havenbedrijf
Rotterdam. Begin volgend jaar
zal de eerstvolgende bijeenkomst
weer plaats vinden. Heeft u interesse een keer aanwezig te zijn? Stuur
dan even een mailtje naar info@
bureauvoorlichtingbinnenvaart.
nl, dan zetten we u op de genodigdenlijst.

Binnenvaartpresentatie
EIC Rozenburg opgeknapt
De rustige zomermaanden zijn
benut om de binnenvaartpresentatie in het EIC Mainport in
Rozenburg op te knappen. Het
EIC is het Expositie- en Informatie Centrum en schenkt op een
interactieve wijze aandacht aan
activiteiten in de haven. Jaarlijks
komen hier duizenden scholieren
uit de regio en van daarbuiten om
zich te verdiepen in de haven en
de verschillende spelers daarbinnen.
Ook de binnenvaart heeft een
plek binnen het EIC met een deel
van een stuurhut en een binnenvaartspel dat de jongeren kunnen
spelen. Deze presentatie was echter vrij verouderd, dus was tijd om
hier iets aan te doen. Het BVB kon
met steun van het Nederlands

Triferto staat open voor nieuwe logistieke concepten en prikkelde de deelnemers. (foto BVB)

BinnenvaartBureau wat verbeteringen doorvoeren in de presentatie. De stuurhut heeft een likje
verf gekregen en kleine reparaties
zijn uitgevoerd. Alphatron heeft
marifoons geïnstalleerd, zodat
het marifoongeluid uit de regio te
horen is in de stuurhut.
Tot slot is er een wand gemaakt
met een groot scherm waarop
een ﬁlm wordt getoond over werken in de binnenvaart. Deze ﬁlm
heeft het BVB laten maken door
de Maritime Filming Group en
laat mooie beelden zien over het

leven en werken aan boord. De
focus ligt op wat je allemaal voor
werkzaamheden doet aan boord,
wat het je biedt en wat je in huis
moet hebben om aan de slag te
gaan op een schip. We hopen zo
natuurlijk weer veel jongeren kennis te laten maken met werken op
een schip en hen enthousiast te
maken te kiezen voor een binnenvaartopleiding.
De ﬁlm is ook te zien op ons Youtube-kanaal (BV Binnenvaart) en
op onze website: bij ‘Media’ onder het menu ‘Over’.
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WIJ ZOEKEN ZELFSTANDIGE

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer u. Steuerleute (m/w)
mit Patent bis Mannheim
Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

Containerschiff
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@navitrans.lu
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

DIESELMONTEURS

/SCHEEPSTECHNIEK
9RRUKHWXLWYRHUHQYDQLQVWDOODWLHVHUYLFHUHSDUDWLHHQ
RQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQYDQDOOHVZDWGUDDLWHQEHZHHJW
DDQERRUGYDQELQQHQYDDUWVFKHSHQ+LHUELMOLJWRQ]HIRFXVRS
VFKHHSVGLHVHOPRWRUHQDJJUHJDWHQHQSRPSHQ

PAS JIJ IN ONS BEDRIJF?
Jij neemt je verantwoording, bent makkelijk in de omgang en weet op een juiste
manier met onze klanten om te gaan.
Jij bent gedreven en vindt het niet erg om over te werken wanneer dit nodig is
om de klus te klaren.
Jij vindt het leuk om anderen de kneepjes van het vak te leren.
Jij bent bereid om kleinschalige las- en ijzerwerkzaamheden te verrichten
wanneer dit nodig is.
Aantoonbare vakbekwaamheid vinden wij belangrijker dan diploma’s.

WIJ BIEDEN JE...
(HQȴMQHZHUNSOHNLQHHQMRQJHQG\QDPLVFKWHDP:LMZHUNHQDDQERRUGYDQ
onze klanten in Nederland en soms in België en Duitsland.
Samen bedienen we onze trouwe vaste klantenkring en hebben we de ambitie
om dit verder uit te bouwen.
Elke zondag vrij.
:LM]LMQHUNHQGGHDOHUYDQ<DQPDUPRWRUHQ

SOLLICITEER DIRECT
7 06 - 152 046 40
(LQIR#VKLSȴ[WHFKQLHNQO
ΖZZZVKLSȴ[WHFKQLHNQO

Service Centrum Maashaven, een bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam Zuid,
biedt op korte termijn een complete faciliteit voor de bouw, onderhoud en/of
verkoop van pleziervaartuigen dan wel kleine beroepsvaartuigen.
Uniek gelegen in hart Rotterdam met open verbinding naar zee aan de Nieuwe
Waterweg, een rivier zonder snelheidsbeperkingen. Het pand is goed
bereikbaar over de weg en met openbaar vervoer.
-3200 m2 bedrijfsruimte / 800 m2 kantoorruimte
-90 m2 spuitcabine (ook voor polyester werk)
-10 tons bovenloopkranen
- 30 tons Bollegraaf bootlift
- 30 tons hydraulische bootwagen met craddles
- heftrucks
- 80 m vaste kade met een vloerbelasting van 20 ton m2
- 4000 m2 eigen water evt met steigers
- parkeren op eigen terrein
Alles onder voorbehoud van acceptabele voorwaarden en beschikbaarheid.
Adres: Service Centrum Maashaven, Brielselaan 69 - 73, 3081AA, Rotterdam
info@oceanwideyachtinggroup.nl - 06-511 80607

PVȊ-DQQ\ȋ
Havenweg (Gemeentehaven)
‘s-Gravendeel
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Netwerken in de
haven van Gent
Bij een netwerkbijeenkomst in
de haven van Gent aan boord
van het ‘havenjacht’ Jacob van
Artevelde hebben de organisatie
voor multimodaal transport in
Brabant MCA Brabant en het
nieuw gevormde gezamenlijke
havenbedrijf van Vlissingen,
Terneuzen en Gent, North Sea
Port, met elkaar kennisgemaakt.
Zowel directeur Hendrik-Jan van
Engelen van MCA Brabant als
raad van advies-lid Paul Goris
(voorzitter van zowel het CBRB
als de EBU) hebben jaren in
Gent gewerkt en dat bevorderde
de kennismaking tussen de
besturen van beide organisaties.
North Sea Port is het resultaat van
een fusie tussen Zeeland Seaports
(Vlissingen en Terneuzen) en de
haven van Gent. Een grensoverschrijdende, unieke combinatie,
waarmee het betreffende havengebied in bepaalde opzichten in één
klap Europa’s derde zeehaven is
geworden.

Verbinden
MCA Brabant-directeur HendrikJan van Engelen ziet North Sea
Port vooral als een succesvol voorbeeld van verbinden. Die verbinding tussen marktpartijen en de
overheid zoekt MCA Brabant. Hij
verwelkomt de nieuwe zeehaven
als waardevolle aanvulling op de
andere grote zeehavens aan de
westkust van Europa.
“De havens van Rotterdam en Antwerpen bijvoorbeeld zitten duidelijk tegen het plafond met de
congestieproblematiek. We moeten vanuit Brabant zoeken naar

mogelijkheden om met die congestie om te gaan en oplossingen
vinden.
"Een recent voorbeeld in deze is de
West-Brabant Corridor waarbij de
drie terminals van Tilburg, Oosterhout en Moerdijk hun lading
gebundeld hebben om zo een stabieler binnenvaartproduct te realiseren.
"Ik zie de toegevoegde waarde van
North Sea Port om ook zulke combinaties te maken. Niet alleen in
containers, ook in de conventionele lading als agribulk en meststoffen. Deze goederen hebben
een groot aandeel in het ladingpakket van North Sea Port, terwijl
containers nog maar 2 procent uitmaken van hun overslag, maar dat
laatste is wel het snelst groeiende
segment.”

miljard euro per jaar. Dat plaatst
Norts Sea Port op de derde plek in
Europa.”
In de planning van de nieuwe
haven stond het streven om in
2020 een overslag van 70 miljoen
ton te realiseren. Een hoeveelheid

schip en trein. De binnenvaart
heeft vanuit North Sea Port goede
verbinden met Duitsland, Nederland, Zwitserland en zelfs Hongarije.”
Ook met Frankrijk uiteraard, maar
dat verdient een aparte vermel-

Het samengaan van de Nederlandse Zeeuwen en de Belgische
Vlamingen had niet beter kunnen
worden verwoord dan de afsluitende opmerking van Daan Schalck,
een bedankje aan het adres van
de Nederlandse koning Willem I
(1772-1843), die binnenkort een
standbeeld krijgt in Gent. “Dankzij Willem I ligt er een kanaal van
Gent naar Terneuzen en is er een
universiteit in Gent.”

Fusie

Enkelvoud
Daan Schalck, CEO van North Sea
Port, wond er geen doekjes om:
“North Sea Port is enkelvoud.”
Dat is een bewuste keuze van de
betrokken havens: zij vormen een
eenheid.
“Er zijn andere havens aan de kust
die aanspraak op die naam hadden willen maken, maar dan hadden zij die naam maar eerder moeten claimen. Wij zijn de North Sea
Port. Het is ook ‘de regio’, want er
is hier geen grens tussen Nederland
en Vlaanderen.”
De cijfers spreken voor zich. In
totaal heeft North Sea Port een oppervlakte van 9.300 hectare en 55
kilometer kade. “Dat noem ik een
groot potentieel. De toegevoegde
waarde van dit havengebied is 14

dankzij de ingebruikname van
de Westerscheldetunnel. Over 60
kilometer op de minuut kunnen
plannen wanneer een vrachtauto
aankomt, welke haven kan dat
zeggen?”

Christophe van der Maat bij de presentatie in Gent, achter hem de logo’s van
de bedrijven die met MCA Brabant mee waren gekomen. Hij ziet grote kansen
voor de binnenvaart naar Brabant in North Sea Port.

die al in 2018 wordt gerealiseerd.
De Vlaamse CEO van North Sea
Port (naast de Nederlandse CEO
Jan Lagasse) kan de cijfers moeiteloos opsommen: “De zeehaven
van Gent heeft een diepgang van
17 meter en zelfs op 35 kilometer van de Westerschelde kunnen
schepen met een diepgang van
12,50 meter nog varen. Jaarlijks
bezoeken 8.700 zeeschepen North
Sea Port en 36.500 binnenschepen."
"We zijn een multimodale haven
en zetten in op het vervoer per

ding: “Er gaat nu 2 miljoen ton per
jaar naar Frankrijk. Met de opening van het Seine Nord-kanaal
kan Gent een hub vormen voor
de binnenvaart en de jaarlijkse
tonnage op Frankrijk kan groeien
naar 5 of 6 miljoen ton. Dit wordt
de gateway to Paris.”

Congestievrij
Ook voor het spoor kijkt Nort Sea
Port naar het zuiden. “Met name
de spoorverbinding met NoordSpanje. Bovendien is de haven
congestievrij bereikbaar – vooral

De gesprekken over een fusie
tussen Zeeland Seaports en de
haven van Gent begonnen in 2015.
In 2016 en 2017 werd het plan onderbouwd nadat in 2016 een ‘etter
of intend was getekend.
In december 2017 kreeg het plan
het akkoord van de acht aandeelhouders en bleek er een politiek
en maatschappelijk draagvlak te
zijn. Niet zo vreemd, want de verwachting was dat het samengaan
zeker 15 procent meer groei en
meer banen zou opleveren.
Op zondag 16 september bezocht
Europees Transportcommissaris
Violeta Bulc North Sea Port. Volgens Daan Schalck "om te kijken
hoe we het hier geﬂikt hebben".

De haven van Gent was het decor van de netwerkbijeenkomst van MCA BraNetwerken op de Jacob van Artevelde.

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

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

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

OMRU
SCHEEPSRAMEN

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.

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

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

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.

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com
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Rinus Prins en Bram van Loon:

Samen honderd jaar bij Dolderman
Radio Scheveningen, in de kroeg
of op een pompstation bellen om
onderdelen te sturen. Voor een
krukas wisselen zat je bijvoorbeeld
een week lang in Engeland.
“Dat was topwerk! Met twee man
naar Spanje voor een vuile luchtﬁlter was een blamage voor de machinist maar voor ons ook minder
leuk. Je was dan met de auto een
weekje onderweg!”
Is het wel eens mislukt? “Nee,
als je wegging, draaide de motor.
Spanning bij de eigenaar, voldoening bij jou en dat is altijd zo geweest.”

DOOR JOHAN DE WITTE

Wanneer Rinus Prins op 5 september 1958 als leerling-monteur bij
Dolderman solliciteert, is hij 15
jaar. Het familiebedrijf en Caterpillar zitten al snel in zijn DNA
evenals de instelling ‘niet naar
huis voordat de motor draait’. Hij
klimt op tot servicemanager en
verwerft respect van klanten en
collega’s. Op z’n 62e gaat Rinus
na een boeiende en interessante
loopbaan met prépensioen, maar
hij heeft nog voldoende brandstof
om voor Dolderman het SOSpakket te vertegenwoordigen. Hij
is onderhoudsadviseur en ambassadeur voor de zaak.
Net als Bram van Loon. Als jongen
kreeg Bram binding met techniek,
schepen en de bemanning als hij
eens meevoer met z’n oom. Eenmaal 18 en monteur bij Grootint
las hij een advertentie van Dolderman. Hij verwachtte avontuur en
werkvoldoening, schepen en er
wereldwijd op af te kunnen gaan.
Hij kwam, zag en… is er nu al
veertig jaar in dienst. Met de zestig
van Rinus maakt dat samen honderd.

Andere tijden
“Met Jan en Ferry van Rijn aan het
roer en met collega’s op karwei was
het nooit saai. Voortdurend ontwikkeling. We zijn met de scheepvaart meegegroeid en hebben
vriendschappen gemaakt. Als het
nog eens moest, zouden we er zo
weer opnieuw voor kiezen!”
Vrijwel overal waar een Caterpillar draait, waren Rinus en Bram
al eens aan boord. Honderd jaar
beleving vult een bibliotheek.
Rinus: “Ik begon in vaste dienst te
sleutelen aan de D13000 van 142
pk en de 1200 toeren oersterke
D342 van 172 pk. Voor een weekloon van 16 gulden 90. Het waren
andere tijden!”
“Eenmaal monteur moest ik eens
naar Doué. Het was voor een 160
pk type D337R, de krukas was

Van werkkist naar laptop
“De 3512 kwam in 1986 op de
markt. In 1994 plaatsten we de
eerste elektronische Cat in de Sint
Antonius van De Bot. Inmiddels
is de motor ver doorontwikkeld
en de meest geplaatste in de range
van 100 tot 2.500 pk. Vanaf het begin waren we bij de ontwikkeling
ervan betrokken. Bij Caterpillar
Amerika weten ze dat we de grootste afnemer in Nederland zijn.”
Bram van Loon (links) en Rinus Prins. (foto Johan de Witte)

gebroken en moest eruit. Nergens
een kraan. We verhaalden het achterschip onder een brug, net voor
de sluis. Het hekwerk hiervan
diende als bok om de Cat eruit te
takelen en via het jaagpad wisten
we die met kunst- en vliegwerk in
onze pick-up te schuiven. De sassenier, gesterkt door de gendarme,
verbood ons het kunstwerk voor
het terugplaatsen te gebruiken.
Op pad dus met de ‘batelier’ voor
een dragline en we vonden er één
die ‘s morgens zou arriveren. Het
werd door onverwachte omstandigheden drie dagen uitgesteld. Je
logeerde dan gewoon aan boord
en je hielp meteen mee de gangboorden te teren.”

Monteursjargon
“Ik heb ook wel eens een machinist ontmoet die zich had geërgerd

aan een lekkende overloopleiding
en er een kurk in had geramd met
als gevolg een carter vol gasolie,
ernstige lagerschade. Dus krukas
wisselen.
"En dat we samen de motor
van een in de Westerschelde gezonken schip moesten conserveren, vergeet ik nooit. Het schip
was nog maar net gelicht. Onder
aan de machinekamertrap stapten
we in een halve meter blubber. Op
den duur kregen we er wel lol in,
maar we zagen er echt niet uit. De
enige wasgelegenheid aan boord
was overboord. Pas aan de wasbak
bij een benzinestation werden we
weer herkenbaar.”
Bram van Loon bewaart zijn eerste loonstrook als een relikwie. Hij
was 19 en kwam op 5 september
1978 Dolderman versterken –

precies dezelfde datum als Rinus,
alleen twintig jaar later. Hij maakte zich de ins en outs snel eigen en
is inmiddels servicemanager.
“Je hoort wat een klant voor storing heeft, stelt een diagnose en
stuurt een medewerker uit je team.
Gelukkig heb ik collega’s die alle
techniek beheersen, met plezier
op pad gaan en weten dat er alleen voldoening mogelijk is als de
eigenaar die ook heeft en hij weer
vooruit kan.”

Radio Scheveningen
Zelf sleutelde Bram door heel Europa op binnenschepen; hij kent
elke afmeerplek. Bram reviseerde
ook generatorsets tijdens de vaart
van Korea naar Japan, van Sicilië
naar Hamburg, Afrika beviel niet
zo… maar de klus werd altijd
geklaard. Schade vaststellen, via

“We steunen op drie pijlers: producten, klanten en medewerkers.
Het scheepvaartbedrijf heeft een
professionele marathon doorgemaakt. Als Dolderman Motoren
denken we hieraan te hebben bijgedragen met kwaliteit en service.
Het doet ons veel genoegen wanneer klanten zich bij ons thuis
voelen. Sommige familienamen
komen al drie generaties voor in
ons bestand.”
“Dat kan alleen met een goed
team! Jan en Ferry hebben altijd
een gevoel van waardering gegeven. Wat ons betreft de reden voor
weinig verloop. Inmiddels zijn we
met negentig medewerkers.”
Rinus: “Het was de tijd van mijn
leven. Ik sta met de caravan aan de
Lorelei: ik zie ze daar langskomen,
de Dolderman-vlag in top.”
Bram: “Alleen mét elkaar kan je zo
lang samenwerken.”

Onderdeel van het spel
Of ik een paar uurtjes beschikbaar
had om een ondernemingsraad bij
te staan? Ja, natuurlijk, leuk!
Tijdens een eerste gesprek zit ik
aan de kofﬁe met Cor, de secretaris van deze OR, en we bespreken
kort het huidige pensioen en een
voorstel voor het nieuwe pensioen. Hij vertelt over de gevoerde
procedures en komt aan bij de
opdracht: “Eigenlijk gewoon voor

de zekerheid”, zegt hij. “Uw rapport verdwijnt vermoedelijk direct
in de la, maar het is nu eenmaal
onderdeel van het spel dat gespeeld moet worden.”
“U onderzoekt of mijn werkgever
het goed heeft gedaan en u bekijkt
of de verzekeraar goed op ons pensioen gaat passen. Daarnaast kijkt
u naar het rapport van een collegapensioenadviseur. Verbeteringen,
aan- of opmerkingen zijn uiter-

aard welkom, maar verwacht er
niet te veel tegen te komen.”
Vier dagen later kan ik aan de slag
en ik verbaas me direct over de
enorme hoeveelheid aan stukken.
Ik lees me vluchtig in, probeer een
eerste indruk te krijgen van het bedrijf en wie wat gedaan heeft. En
waarom het zo gedaan is…
Met een enorme kan kofﬁe naast
me begin ik bij de uitgangspun-

PENSIOENPRAAT
Stefan Lans is als pensioenspecialist verbonden aan Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij schrijft deze
rubriek op persoonlijke titel en behandelt in Pensioenpraat onderwerpen en voorvallen uit de praktijk
waarmee ondernemers, werkgevers en werknemers hun voordeel mee kunnen doen. De voorbeelden
behelzen geen adviezen, maar zijn illustratief. Voor informatie in specifieke situaties kan men het
beste een persoonlijk gesprek aangaan met een pensioenadviseur.

ten van de werkgever: wat heeft
dit bedrijf beoogd met de nieuwe
regeling? In de notulen van de OR
en in e-mails kom ik een betrokken werkgever tegen, die voorrang wil geven aan een uitstekend
pensioen voor alle werknemers.
Dit nieuwe pensioen is eigenlijk
veel beter dan de oude regeling.
En na de lunch is het de beurt aan
het werk van de eerste pensioenadviseur: het inlezen in zijn documenten. De gevolgde stappen, de
analyse en het uiteindelijke advies
zijn onberispelijk. Er staat geen
komma verkeerd en er is duidelijk
zorg besteed aan de leesbaarheid.
Vervolgens ga ik over naar de offerte van de verzekeraar, wat een
logisch gevolg moet zijn van het
advies. Ook dit klopt tot in de
puntjes; de gemaakte keuzes zijn
helder en reproduceerbaar. Een

stukje verder kom ik bij transparante en duidelijke kosten terecht,
waarbij ik veel winst zie ten opzichte van vroeger.
Ik heb er inmiddels ﬂink wat werk
inzitten en zoek naar gebreken,
maar kan niets vinden.
Op kantoor bij Cor bedankt hij
me voor het werk. Mijn rapport
bevestigt zijn eerdere gedachten,
het is goed zo. Er hebben inmiddels vier partijen naar gekeken,
veiligheid staat bovenaan.
Het enige wat er eigenlijk niet in
staat, is het gesprek met de werknemers, vertel ik hem. “Dat”, zegt
Cor terwijl hij mijn rapport in een
kast legt, “hoort thuis bij de afdeling H&R en behoort niet tot ons
domein.”
Met een onbevredigd gevoel ga ik
huiswaarts.
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

AANBIEDINGEN
Brandstofverbruikmeting

Clinometer

Oechies levert en installeert brandstofverbruiksystemen met
schermuitlezing. Informeer naar de gunstige prijzen!

Draagbare oplaadbare clinometer met heldere aanduidingen.
Reserve lampen uit voorraad leverbaar

ZZZNOLPDDWVHUYLFHQO
SRVW#NOLPDDWVHUYLFHQO


1LMYHUKHLGVVWUDDW+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
7  

975,00

Explosieveilige
dompelpomp
O.a. voor ADN schepen. 71.200 l/hr
max. EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135
C IP68.

Boiler

UPS

Daalderop boiler 400V 80/120 Liter.
Beide uit voorraad leverbaar 120 Liter.

Ups noodstroomvoeding 1000VA 600W

89,00

00

1425,

1647,50

Luikenwagen haspel Bundelbanden UV bestendig Bay15D Led
Oerdegelijke kabelhaspel (63 slagen)
zak à 100 stuks
navigatielamp*

1245,00

200x3,5mm

78

3,

280x3,5mm

18

5,

180x7,5mm

78

10,

10-30VDC 3,5W 6000K 300lumen
16x45mm.
* niet gekeurd in combinatie met
navigatielantaarn

8,99
Krimpkous
assortimentsdoos

Nood – Startacculader

406-delig 1,2-19,1mm

39,

BUYCK TECHNIEK B.V.

99

Cemont start 520-2 te gebruiken op
12/24 Volt

345,00

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

ek
Bezo kel
win
onze

Atlas Trainingscenter
Staatlich anerkanntes Bildungsinstitut für die Berufsschifffahrt

Vorbereitungslehrgänge für Patentprüfungen _ Radarpatent _ Fahrsimulator
elektrotechniek

service

shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nl

Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur

ADN-Lehrgänge _ Sachkunde FGS _ Erste Hilfe _ Sicherheitsseminare
Königstr. 59 _ 47198 Duisburg _ Tel. +49 2841 7818747
www.atlas-schiffahrt.de _ info@atlas-schiffahrt.de
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BDB wil ‘eﬃciency-portaal’
voor Duitse binnenhavens
Duitsland wil in 2019 zo’n
6 miljoen euro investeren
in de modernisering van de
binnenvaartvloot. Het reeds
bestaande subsidieprogramma
voor vlootvernieuwing wordt
doorontwikkeld in het kader van
het “Masterplan Binnenvaart”.
Daarnaast wil de overheid nog
dit jaar 9 miljoen euro uittrekken
voor de bouw van walstroominstallaties. Ook in 2019 staat
hiervoor subsidie ter beschikking.
Dit alles is opgenomen in de begrotingsplannen voor volgend
jaar.

Walstroom
BDB-voorzitter Martin Staats
vraagt de Duitse binnenhavens
om actief mee te werken aan de
realisatie van walstroominstallaties. Vooral voor de passagiersvaart
is dit belangrijk. “Walstroominstallaties nabij ligplaatsen zijn
de meest eenvoudige en efﬁciënte
mogelijkheid om scheepsemissies
terug te dringen.”

Er is echter geen enkel overzicht
waar in Duitsland al walstroominstallaties staan en welke energiebronnen er beschikbaar zijn.
Staats pleit ervoor om dit in kaart
te brengen via een ‘efﬁciencyportaal’ voor binnenhavens. Hierin zou men ook informatie over
ligplaatsen in de havens kunnen
opnemen. Ook het overzicht over
plaatsen waar bemanningen van
boord kunnen gaan, de auto kunnen afzetten of scheepsafval kunnen weggooien ontbreekt.
“Via zo’n portaal zouden havens
bovendien kunnen zien op welke
vlakken zij nog kunnen verbeteren”, aldus Staats.
Voor werkzaamheden aan de
Duitse vaarwegen staat in 2019
zo’n 800 miljoen euro ter beschikking. Dit geld is volgens de BDB
dringend noodzakelijk aangezien
de vaarweginfrastructuur sterk verouderd is. Volgens inschattingen
van deskundigen moeten in de
komende twintig jaar zo’n honderd sluizen op de belangrijkste
vaarwegen worden vervangen.

Nieuwe voorzitter BöB
Directeur Joachim Zimmerman,
van de Bayernhäfen is gekozen als
voorzitter van de Duitse binnenhavenbond BöB. Hij maakt al
sinds 2008 deel uit van het bestuur. Tijdens de jaarvergadering

namen de BöB-leden afscheid van
hun jarenlange voorzitter Rainer
Schäfer. Arndt Glowacki, logistiek
directeur bij Evonik Technology &
Infrastructure, is toegetreden tot
het BöB-bestuur.

Scot Carrier laat toeschouwers
schrikken

Na de doopplechtigheid ging vrijdagmiddag 14 september onder
hoorngeschal bij scheepswerf
Royal Bodewes de Scot Carrier te
water. Het is de eerste van twee
multipurpose Bodewes 4800 Traders waarvoor de scheepswerf in
Hoogezand een order kreeg van
het Engelse Scotline.
De vele tientallen toeschouwers
schrokken even toen een van de
lijnen van sleepboot de Waterlelie kort na de tewaterlating brak.
Maar het ging goed. De tweede
lijn hield de Scot Carrier voldoende onder controle om een te harde
confrontatie met de kademuur
aan de overzijde te voorkomen.
(foto Jan Johan ten Have)

1,25 miljoen subsidie voor duurzame projecten
Projecten die bijdragen
aan verduurzaming van de
binnenvaart maken kans
op subsidie via de regeling
Innovaties Duurzame
Binnenvaart. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
stelt voor de nieuwste ronde
1.250.000 euro beschikbaar.
Het kan gaan om demonstraties
en de ontwikkeling van nieuwe
concepten, maar ook om verdere
optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten. De

subsidie is speciﬁek bedoeld voor
projecten gericht op de reductie
van CO2-, NOx- en PM-emissies
en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Te
denken valt aan het gebruik van
alternatieve brandstoffen, voor- of
nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en
motorgebruik en de inrichting en
het gebruik van het schip.
De subsidie bedraagt maximaal
250.000 euro per projectaanvraag.
Er wordt hoogstens 50 procent van
de projectkosten vergoed.

Aanvragen
Aanvragen kan tot en met 1
november 2018. De beoordeling
van de ingediende projecten gebeurt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.
Het aanvraagformulier is te downloaden via www.eicb.nl/idb.
Voor vragen of meer informatie
over de regeling Innovaties Duurzame Binnenvaart kan men contact
opnemen met het EICB:
(010) 798 98 30
info@eicb.nl.

NOORD-NEDERLAND

ONDERNEMERS UIT
Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid en kwaliteit !

www.webcam-harlingen.nl

Werfkade 22
9601 LG Hoogezand
T: +31(0)598-39 31 31
E: info@royalbodewes.com
W: www.royalbodewes.com

www.reddingmuseum.nl
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Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

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

FKH ACCU’S
St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl

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

+31 (0)38 477 29 35
Recycling drijvend materieel

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

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

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

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

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

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

Ketelbinkie:

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 4000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com

Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda
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UW AANSPREEKPUNT VOOR

ELEKTROTECHNIEK • SPUDPAAL INSTALLATIES
KWALITEIT EN SERVICE AL MEER DAN 35 JAAR!

Wij danken Skagen Shipping BV voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen ts Skagen een goede en behouden vaart.
Wij leverden de spudpaal installaties.

www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl • Tel.: 078-6311477

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

Wij bedanken Skagen Shipping BV voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Skagen een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

OSO. Sterk in
scheepsreparatie
en onderhoud.

Vierlinghstraat 49A 12
4251 LC Werkendam
+31(0)183 50 98 93
www.oso-bv.nl
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Teamprestatie bij bouw van mts Skagen
Martin Oosse selecteerde zelf EMS
voor de elektriciteit en De Leeuw
& Van Vugt voor de betimmering.
Oonincx
Scheepsonderhoud
tekende voor de machinekamers,
het tankdek en het leidingsysteem
met de ‘eigen’ ladingpompen van
Dutch Well Pumps.

Voor Oonincx
Scheepsonderhoud was
de Skagen de eerste
afbouwopdracht in eigen beheer.
Directeur Jaap Oonincx kijkt met
trots terug op het project en op
de geslaagde chemicaliëntanker.
Eigenaar is Skagen Shipping BV,
waarvan mede-aandeelhouder
Martin Oosse de kartrekker is.
Hij doet al meer dan twintig jaar
zaken met Jaap Oonincx. De
twee wisten dus precies wat ze
aan elkaar hadden en trokken
gezamenlijk op tijdens de
afbouw.
Martin Oosse is tevreden over de
manier van werken én over het
mts Skagen. Half september voer
hij zelf twee dagen met zijn compagnons mee op de tanker, voor
de eerste reis naar Wiesbaden. De
bevindingen van de technische
proefvaart, die 10 september succesvol verliep, werden bevestigd.
“Het is een ﬁjn schip om mee te
varen. Het loopt heel makkelijk
weg. Ik ben heel blij met de rompvorm. Je ziet het ook: geen zeeën,
geen krullen, alles mooi vloeiend.”
Het schip is uitgerust met een
bulbsteven. “Nee, dat is nog niet
heel erg gebruikelijk in de binnenvaart, al begint het langzaam te
komen. Wij hebben ervoor gekozen omdat het schip daardoor wat
sneller zou zijn en het ons 12 ton
meer draagvermogen opleverde.”

“De klant wilde eigen ideeën verwerken in het leidingsysteem.
Doordat wij zelf de engineering
doen, konden we die ideeën
samen uitwerken. Zoals een vast
stripsysteem op de leidingen. Wij
werken met korte lijnen, communiceren heel direct… Dan heb je
veel invloed als klant”, zegt Jaap,
die persoonlijk de coördinatie
deed.
“De samenwerking is gewoon ﬁjn
geweest”, beaamt Martin. “Met
alle partijen. Iedereen heeft zijn
best gedaan om er een schip van
te maken zoals wij dat voor ogen
hadden. Het was gewoon één
groot team.”

Skagerrak
eerst. De laatste herinnert zich:
“Destijds had hij samen met zijn
vader het koppelverband Sterrenburg. Ik werkte als ijzerlasser en
moest divers laswerk verrichten op
het koppelverband. Later hadden
we weer contact, toen ik werkte
voor Euro Maritiem en ik voor de
familie Oosse en hun compagnons
twee schepen mocht afbouwen: de
Evidence en de Excellence.”

Kvb Sterrenburg
In 1996 ontmoetten Martin Oosse
en Jaap Oonincx elkaar voor het

Oonincx Scheepsonderhoud, dat
naast onderhoud ook thuis is in

scheepsafbouw,
leidingwerk,
metaalbewerking, verkoopt ook
pompen. Vorig jaar klopte Martin
met zijn nieuwbouwplannen voor
de Skagen weer bij Jaap aan.
“Hartstikke mooi natuurlijk. Wij
zijn die uitdaging graag aangegaan. Het is voor ons de eerste
keer dat we een schip in eigen beheer afbouwen.”
Aangezien hij dat in opdracht van
Euro Maritiem tal van keren heeft
gedaan, was dat een kolfje naar
de hand van Jaap. “En toch, toen
Lloyds aan het eind van de proefvaart zei dat het schip een voorlopig certiﬁcaat van goedkeuring
kreeg, deed dat me wat. Het lijkt
logisch dat je dat certiﬁcaat krijgt
– en dat is het ook – toch voelt het
als de kroon op je werk. En daarna
verder met de laatste afwerking en
zorgen dat het schip EBIS maakt
en kan gaan varen. Daar moet de
klant immers het geld mee verdienen.”

Het casco arriveerde in mei in
Nederland. De afbouw vond plaats
in Werkendam. Aangezien Oonincx Scheepsonderhoud geen eigen
kade heeft, huurde het bedrijf
er één van plaatsgenoot De Waal
Machinefabriek. Die leverde ook
de stuurmachines en schroefassen.

Het mts Skagen is 110 meter lang
en 11,45 meter breed. Het schip
beschikt over acht gecoate tanks
en een laadvermogen van 2.514
ton. “Maar de partijen die we
vervoeren, zijn meestal 2.000 tot
2.100 ton.”
De naam van het schip is bedacht
door Alex Pomp. Skagen is een
plaats op het noordelijkste puntje van Denemarken. Martin legt
uit: “Alex’ vader had vroeger een
kuster en voer daar destijds vaak
langs, als hij via het Skagerrak naar
Denemarken of Zweden ging.”

Meijer gaan met het mts Skagen
varen. Zij lieten het casco bouwen
door Gebr. De Jonge Shipbuilding
Services, op hun scheepswerf in
Kladovo.

Ideeën samen uitwerken
Skagen Shipping is eigendom
van drie families; naast de familie
Oosse zijn dat de families Pomp
en Meijer. Alex Pomp en Marco

Aan mts Skagen leverden onder andere:
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

t.b.v. CO2-reductie en brandstofbesparing

Leidingwerk

Groenendijk & Soetermeer

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen

Complete afbouw waaronder; projectbege-

VICUSdt

Dolo Repair Machinekamervloeren

Lek en stabiliteitsberekeningen

Reintjes Benelux bvba 2x Reintjes WAF

leiding, inrichting en het leidingwerk in de

Ontwerp en productie van twee CFD geop-

Dolpower

Kampers Pompservice B.V.

364 L met een reductie van 5,435:1

voor- en achter machinekamer, dekleiding-

timaliseerde 3-blads scheepsschroeven

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg

De restlading/sloppomp geleverd, type

Theuns Scheepsbenodigdheden B.V.

systeem en constructiewerk zoals overloop-

Menaga Ontwerp en productie van twee

schroef en ladingpompen 500kVA

Kampers 2M98

Gekeurde bijboot Secu 12, compleet

bordessen

CFD geoptimaliseerde straalbuizen

Motor John Deere, type 6135

Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.

ADN inventaris, Norsap stuurstoel op rail,

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

Bunkerstation Delta B.V.

Generator Stamford HCM534

Telescopische spudpaal

Lankhorst touwen en draden en Dräger

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services

Mobil smeerolie, vetten en gasolie

Liquid Control Trading B.V.

gasdetectie

B.V. Levering casco

ClimaLogic B.V. Airco overdruk, ventilato-

pompen 155kVA

Dekwaspompen, ballastpomp, slob- / restla-

Veth Propulsion B.V. 1 Vet Jet, type 4-K-

Alphatron Marine B.V.

ren machinekamer en dek ventilatoren

Motor John Deere, type 6068

dingpomp, drinkwaterpompen, FIFI, vuilwa-

1200 (380 kW 1200 / 1800 rpm)

- JMA-610 radar

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheepsinte-

Generator Stamford UCM274

ter, brandstoftrimpomp en smeerolieset

Visscher Scheepsreparatie B.V.

- MFM-line

rieurbouw Complete betimmering

Lloyds Register EMEA Classiﬁcatie

2x Volvo Penta D16-650 bij 1800rpm

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

De Waal Machinefabriek B.V.

Motor John Deere, type 4045

Muehlhan B.V.

2x Reintjes type WAF 364L

- Twee CFD geoptimaliseerde 3-blads

Stuwa Schroefasseals met schroefasrem

Generator Stamford UCM224

Stralen en coaten van de ladingtanks

2x Discom Uitlaatdempers

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet en lading

- Generatorset 3 t.b.v. boordnet 62kVA

scheepsschroeven t.b.v. CO2-reductie en

Stuwa Schroefasinstallatie

Dutch Well Pumps B.V.

Orlaco Products B.V. CCTV systeem

2x Blokland Beunkoelers

brandstofbesparing

Stuwa Stuurmachine

Deepwell pompen (ladingpompen)

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

EasyFlow Roersysteem

EMS Group B.V. Complete E-installatie

Verzekering

Er 2 x D16 MH 650

- Twee CFD geoptimaliseerde straalbuizen

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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Foto: Mixﬁnity Explore

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

GEBR DE JONGE

JJ

SAAOVERVLIET

Wij wensen Skagen Shipping B.V. veel succes met mts Skagen
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Noud van der Zee is auteur van ‘Wat de Maas bracht, behalve water…’

Blik in verleden, heden en toekomst
rond de Maas
Hubrechts, alleen nog ‘surveillancediensten’ in het museum. “Om op
de hoogte te blijven”, aldus de auteur. Dat helpt weer bij zijn werk
voor De Binnenvaartkrant.
Het maken van het boek kwam
spontaan op en is niet ‘altijd al een
droom’ geweest van Noud van der
Zee, maar hij heeft de smaak nu
wel te pakken: “Ik heb al plannen
voor een tweede boek.”

Burgemeester Stef Strous van
Maasgouw kreeg ofﬁcieel het
eerste exemplaar van het boek
Wat de Maas bracht, behalve
water… uit handen van de
auteur, Noud van der Zee.
De burgervader sprak zijn
waardering uit voor dit (lijvige)
document, dat een mooi beeld
geeft van de ervaringen die
mensen in en om Maasbracht
hebben met de Maas. De
burgemeester is in het boek
zelf het laatste onderwerp van
een reeks van 85 interviews en
reportages.

Presentatie

Aanvankelijk bracht de Maas,
zoals overal als het water overvloedig uit de hemel valt, vooral
overstromingen en verdriet. Maar
het water van de Maas heeft ook
veel moois gebracht: scheepvaart,
welvaart, drinkwater en recreatiemogelijkheden. En de huidige
relatie tussen rivier (c.q. het
Julianakanaal) en de omgeving is
daarom ook eigenlijk goed te noemen. Er heeft zich veel afgespeeld
in Midden-Limburg, zoveel is wel
af te leiden uit het boek van oudwethouder Noud van der Zee, die
in De Binnenvaartkrant zeer regelmatig ‘aanwezig is’ met zijn reportages en interviews uit de meest
zuidelijke provincie van ons land.

Componist
Dat hij voor deze krant regelmatig
artikelen en interviews schrijft,
was enkele jaren geleden min of
meer de aanleiding om te starten
met dit indrukwekkende project.
“Langzaam groeide het idee om
het thema water verder uit te die-

Burgemeester Stef Strous van Maasgouw (l) kreeg het eerste exemplaar van het boek ‘Wat de Maas bracht, behalve
water…’ uit handen van Noud van der Zee.

pen. Ik ben iets verder gaan kijken
naar dat thema. Het is er in veel
vormen, zoals drinkwater, voor
recreatie en vervoer. Er is hier bijvoorbeeld een heel groot reservoir
voor de drinkwatervoorziening in
de regio.”
“Ik wilde in het verleden kijken,
maar ook naar het heden en een
blik in de toekomst werpen. En
ik ben op stap gegaan met een
componist die zich laat inspireren
door het water van de Maas. Hoe
werkt dat? Welke indrukken doet
hij op?”
Het antwoord is terug te vinden in
het boek, op pagina 221 in het in-

Signeersessies aansluitend aan de boekpresentatie.

terview met Frits Nijssen.

Dagboek
In die vele gesprekken over en langs
de Maas, deed de nu 70-jarige
Noud van der Zee zelf ook weer
nieuwe ideeën op. “Ik ben er
zeker ook wijzer van geworden.”
Hij vertelt in dagblad De Limburger
dat het gesprek met Ria Kauwenberg en het schippersdagboek dat
zij heeft gevonden, misschien wel
het meest bijzondere verhaal in
het boek is. “Ria ontdekte dat haar
oom als schipper een dagboek
bijhield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar oom lag met zijn
boot Maria Stella in de haven van
Maasbracht toen de Duitse soldaten binnenvielen. De schippers
moesten vluchten, de schepen
werden opgeblazen en tot zinken
gebracht. Duizend scheepslieden
werden door de boeren van Maasbracht en Brachterbeek opgevangen. In de haven ontstond in 1944
een schepenkerkhof. Die schippers, onze voorouders, waren
vluchtelingen. Fantastisch hoe daar
destijds mee werd omgegaan. Dit
verhaal is vandaag de dag nog
steeds actueel. En als Ria het dagboek niet had gevonden, was het
in de vergetelheid geraakt.”
“Wat ik ook bijzonder vind, zijn

de bedrijven die hier al tientallen
jaren gevestigd zijn en nog steeds
stand weten te houden.”
Hij besteedt ook aandacht aan de
werken aan de Maas en het Julianakanaal zelf. Bijvoorbeeld hoe het
kanaal de laatste jaren geschikt is
gemaakt voor grotere schepen met
een extra laag containers. “Je ziet
dat vervoer over de kanalen en
rivieren de toekomst heeft.”
Maar tegelijkertijd is er ook volop
aandacht voor het lot van de kleine schepen en de bekende Schippersbeurs van Maasbracht, waar
hij unieke foto’s van laat zien die
bij hem in bezit zijn gekomen,
maar die in het Binnenvaartmuseum worden geëxposeerd.
Hij is zelf als bestuurslid betrokken geweest bij de oprichting van
het Binnenvaartmuseum maar
doet, met zijn partner Lisette

De presentatie van het boek vond
plaats bij de Cruiseterminal in
Maasbracht aan boord van het
mps Stadt Wessem van rederij
Cascade (zelf ook één van de onderwerpen in het boek). Maar
liefst 135 mensen uit Maasbracht
en omstreken werden getrakteerd
op een gevarieerd avondje uit, met
het mannenkoor St. Caecilia uit
Linne, de gitaristen Thom en Elmer
uit Maasbracht, pianist Ben van
Daal uit Linne en als klap op de
vuurpijl de Piratengroep Overstag
uit Maasbracht, die velen liet meezingen met enkele klassiekers.

Het omslag van het boek van Noud
van der Zee.

Het boek
Titel: Wat de Maas bracht, behalve water
door Noud van der Zee, fotograﬁe: Noud van der Zee, e.a.
Vormgeving: Marc Linssen, bewerking: Lisette Hubrechts, Frans Caris
Druk: Boekengilde, Enschede, uitgave: Noud van der Zee, Maasbracht
Eerste druk, september 2018, full colour, Formaat A4, 240 bladzijden.
ISBN: 978-94-6323-339-2. Prijs: 23,95 Euro.
Bij talrijke boekhandels in de regio van Echt tot Roermond verkrijgbaar.
Eventueel ook te bestellen bij de auteur: noud1zee13@gmail.com.

DE BINNENVAARTKRANT

VERSPREIDPUNTEN

REDACTIE

SALES

AAN DIT BLAD WERKTEN MEE

onvolledige informatie vermeld

is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart

U kunt onze ca. 650 verspreidpunten

Michel Gonlag (Eindredacteur)

Ken Rijkers (Commercieel Manager)

Evert Bruinekool

in de leverancierslijsten.

met een oplage van

vinden op www.binnenvaartkrant.nl

M 06-53244445

Rica Adjis (Accountmanager)

Frank Antonie van Alphen

Martin Dekker (Hoofdredacteur)

Noah Seip (Commercieel medewerker

Jan Hoek

Niets uit deze uitgave mag worden

binnendienst)

Jan Johan ten Have

verveelvoudigd, opgeslagen in een

23.000 exemplaren, verspreid in
Nederland, België, Duitsland,

ADRES

M 06-22871516

Oostenrijk en Frankrijk op

‘s-Gravenweg 37B

Sarah De Preter

Jitze Hooghiemstra

geautomatiseerd gegevensbestand of

ca. 650 plaatsen waar ze binnen

2901 LA Capelle aan den IJssel

M 06-22701893

Johan de Witte

openbaar gemaakt zonder voorafgaande

bereik liggen van opvarenden van

T +31(0)10 414 00 60

VORMGEVING

Joke Heikens

toestemming van de uitgever. Dat geldt

binnenvaartschepen.

F +31(0)84 88 44 671

KLANTENSERVICE – ADMINISTRATIE

Steven Chiang San Lin

Menno Bonnema

voor de volledige inhoud van zowel

klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Karin Hell (Oﬃce Manager)

Noud van der Zee

de papieren als de online versie van

Uitgever: Michel Gonlag

deze editie. Het auteursrecht berust bij

Mariska Doornkamp

DRUK

(Administratief medewerker)

Koninklijke BDU Graﬁsch Bedrijf bv.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor

Uitgeverij Riomar en/of de betreﬀende

www.binnenvaartkrant.nl

Advertenties worden geplaatst volgens

eventuele fouten in de geplaatste

auteurs en fotografen.

www.binnenvaartvlog.nl

onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd

advertentie bij telefonisch

www.vlootschouw.nl

bij de KvK te Rotterdam onder nr.

doorgegeven teksten.

Samen met BVB:

24241388.

Tevens dragen wij niet de

Een uitgave van Riomar BV
ONLINE

www.binnenvaartcijfers.nl

verantwoording voor foutieve of

De
DeBinnenvaartkrant
Binnenvaartkrant

46Urk en Holland Fisheries Event

1

25 september 2018

Bezoek ons op
Holland Fisheries - stand T9 - 5 & 6 oktober 2018

De Binnenvaartkrant

45
Urk en Holland Fisheries Event

2

25 september 2018

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
©2018 Caterpillar All Rights Reserved

Holland Fisheries Event standnummer

C11

ADDINOL EcoCraft 4015 Hightech dieselmotorolie
Door onze expertise, service, advies en kwalitatief hoogwaardige producten lukt het lubricoat
om de levensduur van de motorolie en de olie voor de keerkoppeling ( ADDINOL Ecogear) te
verdubbelen en soms zelfs te verdrievoudigen.
Lubricoat heeft meerdere tevreden klanten in de binnenvaart en visserij. Deze schippers zijn niet
alleen tevreden over de motorolie, maar worden ook voorzien van adviezen over brandstofadditieven en fijn filtratie. Zo adviseert lubricoat het gebruik van LDA (Lubricoat Diesel Additief)
en het gebruik van 0.5 micron filter van Micfil.
Deze combinatie zorgt voor een optimaal gebruik van de motoren.

Cygnus 1200 pk Mitsubishi S16
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Voordelen
• Langere stand tijden
• Minder olieverbruik
• Kostenbesparing
• Verlenging van de levensduur van de
motor en motoronderdelen
• Minder vaak olie verversen en dus
minder afvoeren
• Minder roet in de motorolie
• Lagere oxidatie waarden
• Zeer goede thermische bestendigheid
• Direct contact met de leverancier
• Adviezen waar je wel wat aan hebt

KW 45 + motor Wartsila 6R32LND 2000 PK
8000 draaiuren
Brandschoon en nog geen olieverversing noodzakelijk.

LUBRICOAT B.V. • Nijverheidsbuurt 6 • 3474 LB Zegveld • +31 (0) 6 5310 7688 • info@lubricoat.nl
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10e editie Holland Fisheries Event groter dan ooit
De tiende editie van Holland
Fisheries Event vindt plaats op
5 en 6 oktober. De visserij- en
maritieme beurs op Urk is
niet meer weg te denken en
geldt als een economische en
innovatie impuls voor visserij en
maritieme sector.

De ofﬁciële opening wordt op
vrijdag 5 oktober om 10.30 uur
verricht door CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Zij
zal ingaan op de positie van de
Nederlandse visserij vanuit Europees oogpunt.

Meer stands
De beurs staat onder exposanten
bekend als een beurs waar je zaken
kunt doen. De beursvloer van
Holland Fisheries Event, in de
Koningshof Party & Events op Urk,
wordt ingenomen door meer dan
honderd exposanten uit binnenen buitenland.

Vanwege de groeiende belangstelling is het aantal stands opnieuw
uitgebreid.
De beursorganisatie ziet een opvallende toename van internationale bedrijven die graag hun producten en diensten presenteren
aan de Nederlandse visserijsector.

(foto’s Holland Fisheries Event)

Er worden circa 4.000 bezoekers
verwacht.
“De bezoekers die op onze tweedaagse beurs afkomen zijn voornamelijk de eindbeslissers binnen
het bedrijf. Op de vorige editie
werden er tientallen orders gesloten en getekend in de stands. We
zijn een echte vakbeurs waar we
trots op zijn”, vertelt Klaas-Jelle
Koffeman, voorzitter van Stichting
Visserijdagen Urk, die initiator is
van Holland Fisheries Event.

Flynth-paviljoen
Flynth adviseurs en accountants is
opnieuw hoofdsponsor van Holland Fisheries Event. De A-zaal
waarin het bedrijf zich al enkele
edities presenteert, heeft nu de
naam Flynth-paviljoen. Daar zal
Flynth samen met bedrijven die
betrokken zijn bij het Masterplan
Duurzame Visserij de laatste innovaties en de nieuwste plannen
op het gebied van visserijondernemerschap presenteren. Andere

bedrijven die daar te vinden zijn,
zijn onder andere Padmos, Hoekman Shipbuilding en Comint Urk.

Openingstijden
Holland Fisheries Event is gratis
toegankelijk. Vooraf aanmelden
kan via www.holland-ﬁsheries.nl.
Ook parkeren is gratis.
De beurs is op vrijdag 5 oktober
geopend van 11.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag 6 oktober van
09.00 tot 15.00 uur.

Positieve visserij investeert ondanks onzekere tijden
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het gaat goed met de visserij,
al pakken er donkere wolken
samen door de Brexit en het
gedoe rond de pulsvisserij. En
in de zomer waren de vangsten
slechter dan gebruikelijk. Door
de aanhoudende noordenwind,
volgens sommigen. Anderen
zeggen weer: het is de
golfbeweging van de natuur; die
noordenwind speelt maar een
bescheiden rol.
“Vissers zien in de praktijk al
twee jaar dat de vangsten minder
worden en de vis wordt kleiner”,
vertelt Barend Hakvoort, hoofd
marketing bij Visafslag Urk. “Het
is gewoon een gevolg van de golfbeweging van de natuur: zeven
magere jaren en zeven vette jaren.”
Een gemiddeld schip ving vier jaar
geleden 30 ton in vier dagen, nu
hooguit de helft. De hogere prijs
verzacht de pijn het een beetje.
Ook de afslag had 30 procent
minder kilo’s in de eerste helft van
dit jaar; de hogere prijs maakte het

ook hier een klein beetje goed.
Vissers en de afslag zijn desondanks
positief. Er is nog nooit zo veel
vis geweest. “We wachten op een
zuidwesten windje, dan zal de
visserij ongetwijfeld aantrekken”,
voorspelt Hakvoort. “We hebben
er vertrouwen in dat het straks
weer aantrekt. We hebben daarop
ook geïnvesteerd.”
De investeringen waren groot in
de afgelopen jaren: een vissorteermachine en tubs met een tubswasmachine. De vermindering
van de aanvoer van vis komt dus
onverwachts.

Veranderingen
Zowel de veiling als de vissers zien
veel ten goede veranderen, in de
natuur en bij de vloot. “Er zijn
ruim vijftien nieuwe schepen besteld, waarvan een boomkorkotter,
veertien ﬂyshooters en twinriggers.
Veel vissers verlaten de traditionele manier van boomkorvissen
om brandstof te besparen. Circa
zestig schepen zijn op de pulsvisserij overgestapt eerder met circa

voort. Nu moet met de aanlandingsplicht zelfs de ondermaatse
vis mee naar de veiling, al zijn ze
springlevend. “Terugzetten loont
voor de visstand. Het is jammer
dat die regel is doorgevoerd en je
het als discards moet inleveren op
de afslag.” Alles wat in het net zit,
moet mee. Over een jaar zouden
ze wel goed zijn voor consumptie,
nu is het afval.

Onzeker

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

zestig schepen overgestapt. Het bespaart circa 50 procent brandstof.
In de winter gaat een groot deel
van de Urker vloot in het zuidelijk deel van Het Kanaal vissen op
mul, poon en inktvis. Het doel is
dat in de toekomst uit te breiden
en de vangst op Urk aan te voeren.

Brexit
Er pakken zich wel donkere wolken samen boven de Engelse
wateren met de naderende Brexit.
Vooral voor de grote scholvangst
in de Noordzee zal de Brexit gevolgen hebben. Er zijn twintig
klanten van de Urker visafslag die
onder Engelse vlag varen. De kosten kunnen enorm oplopen als er
een aanlandingsplicht ingesteld
wordt. Dit zou kunnen inhouden
dat de vis in Engeland verhandeld
moet worden.
Bij verhandelen in een van Europa
afgescheiden Engeland kan men
in Nederland te maken krijgen
met importhefﬁngen. Dat werkt

kostenverhogend. Nederlanders,
Engelsen en anderen vissen al
jaren voor andere Europese kusten. Bij een handelsoorlog, als de
politiek het niet goed regelt, zijn er
alleen maar verliezers. “We volgen
de ontwikkelingen op de voet”,
zegt Hakvoort. “Het inklaren is
volgens de douane weer een jaar
uitgesteld.”

Pulsvisserij
Een andere grote onzekerheid
voor de visserij is het pulsvissen.
Het Europees Parlement stemde
begin dit jaar in met een totaalverbod op pulsvisserij. Kleinschalige en traditionele vissers voerden
afgelopen maanden diverse acties
tegen deze vorm van visserij.
“Vreemd dat Fransen zo tegen puls
zijn. De Franse staandwantvisserij
geeft de schuld van slechtere
vangst aan pulsvisserij.” De vis
zou doodgaan door de stroom.
De vis die aan boord komt, is
echter springlevend volgens Hak-

Pulsvissen is het enige alternatief
om schol op een milieuvriendelijkere wijze te vangen stellen
voorstanders. Bij boomkorvisserij
wordt de bodem beroerd en door
het zwaardere slepen van de netten is veel meer brandstof nodig.
Door kleine elektrische pulsjes
komt de vis door schrik van de
bodem in het zwevende net boven
de bodem.
De overgestapte vissers hebben
veel geïnvesteerd in de nieuwe visserijmethode. “Vooral de Franse
lobby, die niet wetenschappelijk
onderbouwd was in het Europarlement, heeft veel bijgedragen aan
het verbieden van pulsvisserij”,
stelt Hakvoort. “Hoe het verder
gaat, is onzeker. Nederland moet
zich hard maken voor dit milieuvriendelijkere alternatief om op
schol te vissen.” Het bespaart circa
50 procent brandstof en beroert de
bodem niet.
Al met al zijn er veel onzekerheden
voor de visserij in de komende
jaren. Toch ziet Hakvoort het zonnig in: “Er is nog nooit zo veel vis
geweest in de Noordzee volgens
onderzoek. Dat stemt positief
voor de toekomst.”
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Improve the air, to preserve your goods
Pure improvement
STAND A15 + A16
AerSMASH – Pure Improvement.
Verbetering van de lucht, de omgeving en behoud van de kwaliteit van uw producten.
Voor een duurzame omgeving voor verse tot aan diepgevroren producten – van zalm tot
langoustines, zowel aan boord van de kotter, in de verwerkingsfabriek als tijdens het transport.
AerSMASH behandelt, reinigt en controleert de lucht. Het elimineert schimmels, geuren en
bacteriën. Hiermee wordt de luchtkwaliteit verbeterd. Wat uiteindelijk zorgt voor kostenbesparing, betere omstandigheden, behoud van kwaliteit en werkomgeving van uw
medewerkers

Phone: 0031(0)522230850 . Email: info@aersmash.com . Web: Aersmash.com
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> Watersporttechniek
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> Metaalbewerken
> Maritieme techniek (Scheeps- en Jachtbouwkundige)
> Industriële lakverwerking
> Meubels en scheepsinterieurs maken

CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS

SCHEEPVAART EN VISSERIJ URK
> Koopvaardij
> Binnenvaart
> Visserij
> Logistiek

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
VOOR VOLWASSENEN
> Maritieme opleidingen
> Veiligheid op het water

LEEUWARDEN | DOKKUM | DRACHTEN | SNEEK | EMMELOORD | URK
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Een goed begin is het halve
werk, begin met Werckpost
nautisch • technisch • logistiek • commercieël • administratief

Werckpost - uitzendbureau en familiebedrijf - werkt anders dan andere bedrijven. We hebben de ervaring
van meerdere generaties en weten dat er goede en slechte tijden zijn. Niets blijft hetzelfde en dat vinden we
helemaal niet erg. De drang naar vernieuwing zit ons namelijk in het bloed. Werckpost is volop beweging,
kennis, talent en vakmanschap. Dit kunnen wij inbrengen om samen met u grote stappen te maken binnen
uw organisatie. Wij helpen u vooruit te kijken. Om met u te sparren en ideeën uit te wisselen, deze uit te
voeren en zo te komen tot een goed resultaat; dat is wat wij voor ogen hebben. We voelen de verantwoording
om de juiste medewerker(s) op de juiste plek te zetten en zijn loyaal aan u als opdrachtgever. De branches
waarin wij werkzaam zijn: food, zeevaart, techniek/bouw, zakelijke dienstverlening. Van vloer tot kantoor,
alle mogelijke functies komen bij ons aan bod. U geeft aan welke taken en verantwoordelijkheden en wij
zorgen voor de juiste persoon op de juiste plek.

Werckpost • Wijk 2 - 29 • 8321 ER URK • 0527 - 74 80 10 • info@werckpost.nl • www.werckpost.nl

Van ons kunt u verzekerd zijn!
John P. de Wit Assurantien BV is een middelgroot verzekeringskantoor.
Ons kantoor heeft een landelijke reputatie op weten te bouwen, vooral op het gebied van visserijverzekeringen.
Van Harlingen tot Breskens worden visserijverzekeringen bij ons kantoor ondergebracht.
Ook op zoek naar een verzekering? Onze specialisten adviseren u graag!

J O H N P.

DE WIT assurantiën
John P. de Wit • Langeweg 63 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl
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ROC Friese Poort Urk sluit met praktijkgericht
leren aan bij wensen deelnemers en bedrijven
aangepast aan de moderne tijd.
Studenten hoeven in twee jaar tijd
nog maar acht weken per jaar naar
school en werken daarnaast dankzij digitaal leren, mét begeleiding,
in hun eigen tempo. Dit geldt ook
voor de SW5 BBL-opleiding die in
januari 2019 start.

STAND D30 + D31
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Bij ROC Friese Poort Urk zorgen
ze ervoor dat de opleidingen
aansluiten bij de wens van het
bedrijfsleven en de deelnemers.
Opleidingen en cursussen voor
volwassenen op maat voor
visserij, koopvaardij en
binnenvaart zijn voortaan
eenvoudiger te volgen voor
werkenden.
Voor varenden is het moeilijk om
– op vaste tijden – naar school te
gaan; op het water moeten ze hun
geld verdienen. Lang in de schoolbanken zitten kan niet. Voor deze
mensen ontwikkelde ROC Friese
Poort Urk trainingen en opleidingen die op afstand te volgen zijn
en op zaterdag als de vloot binnen
is. In september zijn de eerste drie
nieuwe trainingen van vier dagdelen gestart.

Zelf storing oplossen
Elektrotechniek Aan Boord – Basis:
wat doe je als een elektrisch systeem uitvalt? Door deze training
leer je elektrische schema’s lezen
en met behulp van een multimeter
storing opzoeken. Al even praktisch is de cursus voor lassen. Met
Lassen Maritiem - Basis kun je zelf
kleine reparatieklussen uitvoeren.
De derde training nieuwe speelt
zich af in en rond de machinekamer: Veilig Werken in de Machinekamer. Om zelfstandig en veilig
storingen te signaleren en op te los-

Maatschappelijk
betrokken

Wiebren Minnema (links) en Pieter Leen Bos. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

sen. Daarnaast leer je eenvoudige
mechanische werkzaamheden uitvoeren. Al met al handige trainingen, met veel slimme weetjes van
de vakman.
Naast deze opleidingen zijn er
nog tal van andere maritieme
opleidingen en cursussen. “Het
radarpatent draaien we nu een jaar.
Dit zijn we gaan doen vanwege
vragen uit de binnenvaart”, vertelt
Wiebren Minnema, opleidingsmanager Nautische en Logistieke
opleidingen bij Urk ROC Friese
Poort.
“Dit doen wij op onze moderne

VSTEP-binnenvaartsimulator. Deze
hebben we een jaar geleden aangeschaft”, voegt Pieter Leen Bos toe,
coördinator Volwassenonderwijs
voor de opleidingen aan het ROC
Friese Poort Urk.

Leren in de praktijk
De simulator is in staat om problemen voor de scheepvaart vooraf
aan te geven, bijvoorbeeld als er
veranderingen aan kustwerken
zijn. “Wij willen graag als school als
intermediair functioneren tussen
de beroepsgroep en de overheid.”
Ook wordt de simulator ingezet bij

bijvoorbeeld marifoonopleidingen. “Wij geven mensen training
in nood-, spoed- en veiligheidsverkeer met de simulator. Dit is een
belangrijk stukje praktijkervaring”,
vertelt Bos.
Ook bij de korte opleiding Vaarbewijs voor mensen met zeevaartpapieren en de gewone opleiding
Vaarbewijs worden de simulatoren
gebruik. Zelfs bij Vaarbewijs 1 en 2
wordt de simulator ingezet. Voor
de opleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart MBO 2 BBL
(SW6) moest je twee jaar naar
school. De opleiding is inmiddels

ROC Friese Poort is sociaal betrokken bij mensen en hun omgeving.
Zo is er een nauwe samenwerking
met de Urker Zeeverkenners.
Daarnaast zijn er goede banden
met de KNRM. Die assisteert op
haar beurt regelmatig bij veiligheidstrainingen ‘op zee’ voor Urk.
Het is mogelijk een training te volgen voor het Basic Safety-certiﬁcaat
dat in de offshore en zeevaart
wordt gebruikt.
“Het zou goed kunnen dat dit certiﬁcaat voor de binnenvaart verplicht gaat worden”, vertelt Minnema. “Het is nog niet duidelijk
welke kant het op zal gaan, maar
veiligheid krijgt ook in de binnenvaart een grotere rol.”
Op dit moment wordt gewerkt
aan een trainingscentrum bij KD
Workboats op Urk. Dit zal de
school vanaf 2019 huren voor de
Basic Safety Training (STCW). Dit
initiatief komt voort uit de nauwe
samenwerking die de school heeft
met het bedrijfsleven, via Urk
Maritime. Je kunt op Urk dan ook
voor alle maritieme diensten terecht.

www.rocfriesepoort.nl

Aersmash: impuls voor versheid en
houdbaarheid door optimale luchtkwaliteit
STAND A15 + A16
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Zichtbaar zijn ze niet, de bacteriën,
pollen en schimmels in de lucht.
Maar ze zijn wel degelijk aanwezig, in grote aantallen. En ze zijn
van grote, negatieve invloed op de
versheid en houdbaarheid van verse producten zoals vis. In de afgelopen vier jaar heeft de Nederlandse innovatie Aersmash zich bij vele
producenten en handelsbedrijven
bewezen: het systeem zuivert de
lucht van veroorzakers van ziekte
en bederf. Versproducten blijven
langer zuiver en onaangetast.

deel, zeker niet onbelangrijk: de
Aersmash maakt de werkomgeving gezonder voor de medewerkers.”
Neem bijvoorbeeld de langoustine. Deze staat erom bekend snel
aan bederf onderhevig te zijn.
Zwarte verkleuring van de koppen kan al kort na de vangst optreden. “Langoustinevissers die de
Aersmash gebruiken, vertellen dat
dankzij deze box aan boord er
geen verschil meer is te zien tussen
de vangst van maandag en vrijdag.
De Aersmash zorgt voor enkele
dagen langere houdbaarheid. Zeer
kostbare tijd”, weet Tissingh.

Aersmash is verkrijgbaar met een
zuiveringscapaciteit van 800 tot
meer dan 26.000 kubieke meter
per uur. Het systeem is heel eenvoudig te installeren naast andere
systemen. Het is zowel stand-alone
als geïntegreerd te gebruiken.

Resultaten

Ludo Tissingh: “Zet de Aersmash-box aan vóórdat de vangst binnenkomt. Dat
voorkomt deze kruisbesmetting.” (foto Jan Johan ten Have)

Plasmatechniek
Langoustines
“Voedselversheid en -houdbaarheid zijn van enorm belang voor
alle partijen in de keten. Vis en
zeevruchten zijn bij uitstek kwetsbaar voor bederf. Met het elimineren van bacteriën, schimmels
en pollen door de Aersmash-box
is luchtverontreiniging geen bedreiging. En dat is een zeer grote
stap voorwaarts”, vertelt directeur
Ludo Tissingh. “Bijkomend voor-

“Bij vis begint het bederfproces
in feite direct na de vangst. Deeltjes die bij een vorige vangst in de
lucht terechtkwamen, landen op
de pas gevangen vis en beginnen
gelijk met hun schadelijke werk.
Zet de Aersmash-box aan vóórdat
de vangst binnenkomt. Dat voorkomt deze kruisbesmetting doordat de Aersmash kwalijke deeltjes
zeer snel en grondig elimineert.”
De Aersmash is een effectief in-

strument voor de bestrijding van
listeria. Deze bacterie kan zich tot
onder het vriespunt voortplanten,
waardoor vriestechnieken niet
werken. Ook schoonmaken met
hoge druk werkt niet, omdat listeriabacteriën in de lucht direct weer
landen op pas schoongemaakte
oppervlakken. Dat is een groot
probleem in de voedselindustrie
en de visserij. Aersmash maakt listeria onschadelijk.

Basis van de Aersmash is plasmatechniek, een techniek die in de
keukenbranche al veel langer
wordt toegepast. Geïoniseerd
plasma onttrekt door een scheikundige reactie waterstofmoleculen aan de schadelijke delen. Deze
verliezen hiermee direct hun schadelijke werking.
Aersmash is de eerste die deze
techniek toepast in boxen voor
onder meer de visserij. De

“De basis van dit ionisatieproces
ligt gewoon in de natuur. Onze
box bootst dit natuurlijke proces
na, waarmee wij eigenlijk niks
anders doen dan moeder natuur
een handje helpen”, zegt Tissingh.
Het Urker vissersschip UK-158
vaart inmiddels al een jaar met een
Aersmash-box aan boord. Ook op
de duurzame MDV1 van stichting
Masterplan Duurzame Visserij is
het systeem te vinden. Hier draagt
de Aersmash bij aan een pilotproject voor verdere ontwikkeling
van ecologisch en economisch
duurzame visserij.
Tissingh: “Zowel de eigenaren als
de verwerkingsbedrijven zijn erg
tevreden over de resultaten.”

www.aersmash.com
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Investeringen in innovatie geven Van Beelen Group een voorsprong

Netten en touwen van Nederlands fabrikaat
Uiteraard hebben we standaardproducten, maar zelfs die zijn in
veel gevallen klantspeciﬁek. Ook
in latere jaren, bijvoorbeeld tijdens
de economische crisis en in de
jaren dat de visserij door een dal
ging, zijn we altijd blijven investeren. Tegen de stroom in en op
eigen kracht.”

STAND D34
Net als alle negen vorige edities
van Holland Fisheries Event
heeft Van Beelen Group een
stand. De gerenommeerde
producent van touw en netten
mag dan meer dan de helft van
zijn omzet uit export halen,
Nederland is nog steeds een
zeer belangrijke markt, vertelt
directeur Caroline van Beelen.
“We hebben nog geen één beurseditie gemist. In Urk ontmoeten we
veel klanten. Op de beurs hebben
mensen tijd. Daar horen we rechtstreeks van de mensen die onze
producten gebruiken, wat ze er in
de praktijk van vinden.”
Haar technische achtergrond komt
Caroline goed van pas. Ook al studeerde ze lucht- en ruimtevaarttechniek, in 2006 ging ze in het
familiebedrijf werken. Vijf jaar later
ging haar vader met pensioen en
nam Caroline de leiding over.

Dyneema

Caroline van Beelen: ook een Dyneema-oplossing voor de vislijn.

Van Beelen Group produceert netten, touwen, kabels en alles wat
daarbij hoort. Die levert het bedrijf rechtstreeks aan scheepseigenaren, maar vaker aan coöperaties,
nettenmakers en producenten van
kooien voor visteelt. De commerciële visserij is veruit de belang-

Een groot deel van de voorraad ligt in IJmuiden.

rijkste markt: van boomkor- tot
pelagische visserij en aquacultuur.

Van IJsland tot
Nieuw-Zeeland
Maar Van Beelen bedient ook
andere sectoren. Bijvoorbeeld met
hoofdlijnen en voorlopers voor
sleepboten, koppelverbanden voor
de binnenvaart, hijsstroppen voor
de offshore-industrie, synthetische
liertouwen en lijnen voor de recreatievaart (superjachten, sportzeilers
en kitesurfers).
Van Beelen levert aan klanten over
de hele wereld. “Van IJsland tot
Nieuw-Zeeland”, zegt Caroline
van Beelen. “We hebben op meerdere plaatsen voorraden liggen om
snel te kunnen reageren voor klanten die in die regio varen.”
Het bedrijf bestaat al meer dan
een eeuw. Caroline van Beelen
vertelt: “In 1906 is mijn vaders
opa begonnen. Van Beelen is een
Katwijkse naam, maar het familie-

bedrijf breidde al snel uit naar
IJmuiden. Dit werd immers in de
20e eeuw de grootste visserijhaven
van Nederland.” Daar zit het bedrijf
nog steeds – in de haven en dus
dicht bij de klanten.

Productie in Nederland
In IJmuiden zit het kantoor en ligt
een deel van de voorraad. De productie gebeurt in de eigen fabriek
in Gouderak (aan de Hollandsche
IJssel). “We zijn de enige nettenfabriek die nog in Nederland produceert. Toen anderen naar OostEuropa en naar Azië verhuisden,
hebben wij geïnvesteerd in nieuwe
technologieën, machines en in
automatisering. We konden zodoende ook de ervaring en kennis
van de medewerkers behouden.”
“Door die combinatie kunnen we
snel en ﬂexibel werken. In overleg
met een klant kunnen we nieuwe
ideeën of technieken verwerken,
zelf ontwerpen maken en die testen.

Door de voortdurende focus op
innovatie was Van Beelen voorloper in het toepassen van Dyneema. Deze supersterke kunststofvezel op basis van polyetheen is
ontwikkeld door DSM. “De touwen en kabels zijn net zo sterk als
de stalen versies die altijd gebruikt
werden in de visserij, maar ze zijn
veel lichter. Halverwege de jaren
90 zijn we al met Dyneema begonnen. We gebruiken trouwens ook
andere, nieuwe materialen, al naar
gelang wat zich het beste leent
voor de toepassing. Bijvoorbeeld
Enkalon en Technora. Het hoeft
heus niet altijd Dyneema te zijn.”
Werd Dyneema in de bodemvisserij aanvankelijk vooral gebruikt
voor netten en de minder kritische
touwen, inmiddels heeft Van Beelen
ook een oplossing voor de vislijn.
“Natuurlijk een enorm belangrijk
onderdeel, waar niets mis mee
mag gaan. De netten van Dyneema
worden ingezet om brandstof te
besparen, 15 procent is zeker mogelijk. Voor de vislijn geldt vooral
het gebruiksgemak. Bovendien
gaat de ‘warp’, als de conﬁguratie
op het schip in orde is, anderhalf
keer zo lang mee.”

vanbeelengroup.nl
vb-ropes.com

Mercy Ships: volle kracht vooruit!
Een unicum in de maritieme
sector: al veertig jaar vaart Mercy
Ships met een ziekenhuisschip
naar de armste landen van de
wereld om gratis medische zorg
te verlenen.
Met de Africa Mercy, voorzien
van vijf operatiekamers en meer
dan tachtig ziekenhuisbedden,
worden mensen geholpen met
levensbedreigende
tumoren,
brandwonden, vergroeide benen

en gespleten lippen. Mercy Ships
doet dit werk ‘omdat ieder mens
kostbaar is’.
Zo kunnen kinderen weer naar
school, ouders weer werken, voor
hun gezin zorgen en hebben jong
en oud weer een toekomst! Ook investeert Mercy Ships in trainingen
en cursussen van lokaal medisch
personeel en in uitbreiding van
klinieken. Zo heeft de hulp die
Mercy Ships biedt een duurzaam
karakter.

Momenteel ligt het schip in Guinee, waar de armoede erg groot is.
Mercy Ships biedt hulp met meer
dan 400 vrijwilligers, waaronder
tientallen mensen uit Nederland.
Het gaat om zeer gemotiveerde
verpleegkundigen en chirurgen,
maar bijvoorbeeld ook om machinisten, technici, koks en schoonmakers.
Om gratis medische hulp te kunnen verstrekken, krijgt Mercy

Ships steun van onder meer bedrijven uit de maritieme sector
en daarbuiten. Voorbeelden van
donaties in de vorm van producten en materieel zijn te lezen op
www.mercyships.nl/nieuws.
Ook op andere manieren steunen
ondernemers, bedrijven en ziekenhuizen het werk, bijvoorbeeld
in het kader van maatschappelijk
betrokken ondernemen.
Mercy Ships denkt graag met partijen mee over samenwerking, nu

én in de toekomst. Zeker met het
oog op het nieuwe schip dat momenteel wordt gebouwd, speciaal
uitgerust voor de meest voorkomende aandoeningen in Afrika.
Interesse? Stuur vrijblijvend een
mail: bedrijven@mercyships.nl.
Samen met u zeggen wij graag:
volle kracht vooruit!
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40 jaar de beste Premium
Independent specialist
voor onderhoud van Uw
turbocharger, het beste
technische advies en
deskundige oplossingen
voor het verbeteren van
de prestaties van Uw
turbocharger.
Trumarine is geautoriseerd
vertegenwoordiger voor
de volgende merken:

TURBOCHARGER MAINTENANCE
REPAIRS | OVERHAUL | SPARES

√ VOLVO PENTA
officieel bedrijfsvaart dealer
VOLVO
PENTAŽĸĐŝĞĞůďĞĚƌŝũĨƐǀĂĂƌƚĚĞĂůĞƌ
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
/ŶďŽƵǁĞŶŚĞƌƐƚĞůůŝŶŐďŽĞŐƐĐŚƌŽĞǀĞŶ͕
stuurinstallaties,
motorinstallaties diverse
ƐƚƵƵƌŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ͕ŵŽƚŽƌŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐĚŝǀĞƌƐĞ
ŵĞƌŬĞŶ͕ĂƐůŝũŶĞŶ͕ĞƚĐ͘
merken,
aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVENͲĞŝŐĞŶŚĞƌƐƚĞůSCHROEVEN – eigen herstelSPECIALIST
ĚŝĞŶƐƚŵĞƚũĂƌĞŶůĂŶŐĞĞƌǀĂƌŝŶŐ
dienst
met jarenlange ervaring
√ BOUW,
ONDERHOUD en HERSTELLING

Kht͕KEZ,KhĞŶ,Z^d>>/E'
ĚŝǀĞƌƐĞǀĂĂƌƚƵŝŐĞŶͲĞŝŐĞŶŚĞůůŝŶŐƚŽƚϱϬŵ
diverse
vaartuigen – eigen helling tot 50 m
Z/ͲĞŶ&Z^tZ<EŝŶĞŝŐĞŶǁĞƌŬ√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkƉůĂĂƚƐͲƐĐŚƌŽĞĨĂƐƐĞŶ͕ƌŽĞƌŬŽŶŝŶŐĞŶ͕ĞƚĐ͘
plaats – schroefassen, roerkoningen, etc.
 2 STEVENDOKKENϭϮŵƚƵƐƐĞŶďĞƵŶĞŶ

CARRON
MARINE BVBA
Havenlaan
84
,ĂǀĞŶůĂĂŶϴϰ
ͲϵϬϲϬĞůǌĂƚĞ
ĞůŐŝģ

B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
dнϯϮϵϯϰϱϲϭϳϭ
&нϯϮϵϯϰϱϲϭϰϳ
F 09/345.61.47
info@carronmarine.be
/E&KΝZZKEDZ/E͘

www.carronmarine.be
WWW.CARRONMARINE.BE

turbo@trumarine.nl
+31 10 426 7383
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IJsselmeervisserij onder druk, maar afslag
lijkt op weg naar topjaar
krab was, goed voor ruim 600.000
euro omzet.
De visafslag proﬁteerde van het
aantrekken van de visstand – en
dan vooral de paling – in het
IJsselmeergebied.
Luut Schraal, de veilingmeester van de IJsselmeerafslag, is in
dienst van gemeente Urk. Drie uur
per dag is de afslag open, ‘klokke
twee uur’ is de veiling. Tot een jaar
geleden werkte hij op de Visveiling
Urk met Noordzeevis.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

De IJsselmeervisserij staat nog
altijd onder druk. Het aantal
netten bij de staandwandvisserij
is de afgelopen jaren
ingekrompen tot 10 procent.
Maar de palingvangst
daarentegen was in tijden niet
zo goed.
Rond 12.30 uur komt de eerste
kotter aan bij de IJsselmeerafslag
in Urk: de UK-122 van de gebroeders Visser. Albert en Gerard Visser
hebben gehoekt met zeventien
lijnen van elk 0,8 mijl. Een zware
klus. De krabbetjes in het IJsselmeergebied zorgen met regelmaat
dat de lijn wordt stuk gevreten.
Dan is dreggen de enige optie om
de lijn weer op te pakken.

Volle bak

Toeristen
Even snel eten en dan de paling
op het schip selecteren en om
13.30 uur de vis op de afslag afleveren. Eerst tonnen halen op
de afslag. Het selecteren gaat snel
met de 200 pond paling. De enkele ondermaatse aal die over het
hoofd gezien is, gaat zonder haak
overboord en zwemt weer weg. Die
mag terugkomen als hij groter is.
“De laatste jaren trekt de visserij
weer aan op het IJssel- en Markermeer”, zegt Gerard Visser. Toeristen lopen en kijken op de kade en

Luut Schraal weegt de vis. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

in de afslag rond. Zolang ze niet
in de weg lopen, is dat geen enkel
probleem.
Wouter Klaassen vist rond Enkhuizen met de EH-49 met stelling- en
schietfuiken. Hij ving vandaag
paling, snoekbaars en Chinese
wolhandkrab. Die laatste is een
exoot voor Nederland, maar de
krab is een goede bron van inkomsten; hij levert al snel 10 en
soms wel 30 euro op. De krabben
zijn bestemd voor de Chinezen en

Rond 12.30 uur komt de eerste kotter aan bij de IJsselmeerafslag op Urk: de
UK-122 van de gebroeders Visser.

Japanners; die vinden ze heerlijk.
“Het water is anders geworden,
en schoner dan jaren terug”,
vertelt Klaassen. “Met veel meer
vissoorten.” De krab zorgt echter
ook voor veel schade aan fuiken;
er moet elke winter veel gerepareerd worden.

stuks, tezamen 500 meter staand
wand.”
Voor de vangst op snoekbaars en
rode baars, daar moeten vissers
het mee doen. Ook wordt inmiddels gesproken over een regeling
dat netten niet binnen 500 meter
vanaf de kant mogen staan.

Veel paling

Topomzet

“Vorig jaar was de palingvangst
extreem goed. Je ziet alleen bij
de dunnere aal dat ze minder vet
zijn”, vertelt Klaassen. “Er zit minder eten in het water. Iet begin van
het seizoen, in mei, was de vangst
erg goed, al stond de prijs lager.”
Nu is het iets minder door de aanhoudende wind van één kant, dat
is nooit goed voor fuikenvisserij.

Desondanks draait de IJsselmeerafslag top op dit moment. Vorig
jaar was de hoogste omzet ooit:
bijna 3,9 miljoen euro. Er werd
ruim 6 ton vis aangevoerd. Opvallend is dat 38.000 kilo daarvan

Jan Visser van de LE-22 bracht zijn
130 pond paling met de auto naar
de afslag. Visser is bezorgd over de
IJsselmeervisserij: er zijn nog circa
dertig vissers met vergunning. De
vergunningen worden steeds meer
aan banden gelegd.
Visser: "Vroeger mocht ik met
vijftig netten op één vergunning
vissen, daar is 85 procent van afgenomen. Nog acht netten over,
nu moet er weer 36 procent ingeleverd worden. Dus nog maar vijf

Elke werkdag komen tussen de
tien en twintig schepen hun vis op
de veiling aﬂeveren. In de zomer
vooral veel paling, later ook meer
snoekbaars en baars. Tientallen
tonnen met paling en krab zijn
vandaag, naast de enkele kistjes
met snoekbaars, de veiling binnengebracht.
Het is een georganiseerde warboel;
ieder wacht keurig op zijn beurt
tot alles gewogen is. Je ziet de
spanning op de gezichten zodra
Schraal klaar is met wegen. Wat
brengt de vis op bij de veiling?
Het is altijd volle bak met kopers
en toeschouwers. Langs de kant
staan de vissers toe te kijken wat
de klok met hun vis doet. Valt het
tegen, dan hoor je iemand zuchten. Maar meestal schatten ze de
waarde behoorlijk goed in.

De mijnzaal.

Goereese Onderlinge Anker Crew Insurance

Verzekerd voor een ongeluk of ziekte aan boord of in het buitenland
STAND A12
Met gemiddeld 24 serieuze
scheepsongevallen per jaar is het
Nederlandse deel van de Noordzee
een redelijk veilige zee te noemen,
zeker gezien de enorme drukte op
de vaarroutes. Toch gebeuren er
jaarlijks op het Nederlandse deel
van de Noordzee ook gemiddeld
zestig tot negentig persoonlijke
ongelukken die zo ernstig zijn dat
externe hulp nodig is.
“Het gebeurt helaas vaker dan we

denken”, waarschuwt directeur
Hans Juch van John P. de Wit
Assurantiën. “Zoals een ongeval
aan boord dat zo ernstig is en
daardoor een helikopterrepatriëring noodzakelijk is om een visser
van boord te halen. Of je vaart in
het buitenland en een visser moet
door een ongeval of ziekte per direct naar een ziekenhuis.
"Maar wat zijn nu vanuit de maatschapsovereenkomst de verplichtingen? Wie regelt nu eigenlijk
wat en wie draait er op voor de
kosten?”

Risico reder
De maatschapsovereenkomst is
allesbepalend. Het onderdeel
medische kosten aan boord en in
het buitenland is een onderdeel
binnen de overeenkomst. Concreet betekent dit: als een visser tijdens de visreis te maken krijgt met
ziekte of een ongeval, dan neemt
de scheepseigenaar het risico van
de zorgverzekeringswet voor zijn
rekening.
“Als er tijdens de visreis een ongeval aan boord gebeurt dat ernstig
is en daardoor helikopterrepatrië-

ring noodzakelijk is om een visser
van boord te halen. Of je vaart in
het buitenland en een visser moet
door een ongeval of ziekte per
direct naar een ziekenhuis. Deze
repatriëringkosten komen dan geheel voor rekening van de reder.”

de voorziening van Anker Crew
Insurance.
“Met een ervaring van ruim honderd jaar in de bemanningsverzekeringen nemen zij uw zorg over,
regelen de repatriëring en de begeleiding van uw visser in het medisch traject.” Aldus Hans Juch.

Oplossing
De eigenaar van een schip kan
deze kosten, de hulpverlening
aan boord en de medische kosten
gemaakt in het buitenland overdragen aan de collectiviteit van de
Goereese Onderlinge met daarin

Neem voor meer informatie over
de bemanningsverzekering van
Anker Crew Insurance contact op
met John P. de Wit Assurantiën:
(0187) 49 17 55 of
maritiem@johnpdewit.nl.
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Van Beelen Group bv
P +31(0)255 560 560
E info@vanbeelengroup.nl
vanbeelengroup.nl

Holland Fisheries Event stand D34

Bezoek ons
5 en 6 oktober
op het Holland
Fisheries Event
D5/D6
op Urk! STAND

vb-ropes.com

STORK, DEUTZ EN
BOLNES ONDERDELEN
DIRECT LEVERBAAR

MOTOR VAN KOTTER OVERHALEN
OP LOCATIE OF IN HARLINGEN,
STELLENDAM EN SCHIEDAM

ONE STOP SHOP IN
HARLINGEN; BETALEN MET
CREDITCARD EN PIN

Uw vertrouwde servicepartner voor de totale aandrijflijn van
uw kotter met Wärtsilä en de onderdelenvoorziening voor
klassieke motormerken met QuantiParts.
WWW.WARTSILA.NL

WWW.QUANTIPARTS.COM
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Jooren houdt voor u de vaart erin!

bureaus, te weten SI, Bureau Veritas, DNVGL en over een paar weken is het examen
gedaan voor Lloyds Register.”

STAND T9
In de maritieme wereld is Jooren
Scheepsschroeven in Dordrecht al zestig
jaar een begrip. Een familiebedrijf, waar
momenteel de vierde generatie ruim dertig
jaar aan het roert staat. Hier worden met
passie en vakmanschap scheepsschroeven
geleverd en hersteld.
Jooren Scheepsschroeven heeft zestig jaar
ervaring met het repareren van vaste scheepsschroeven en losse schroefbladen met een
diameter voor vaste scheepsschroeven tot
2.600 millimeter en voor losse bladen tot
4.500 millimeter.
“Wij werken onder diverse classiﬁcatie-

Jooren doet dit voor de volgende scheepvaartsectoren:
• zeevaart
• visserij
• binnenvaart
• pleziervaart
• duw- en sleepvaart
• offshore
• baggerij

Meer rendement
Iedere scheepsschroef is een uniek product dat optimaal gehouden moet worden.
Steeds meer schippers en vissers komen met

hun scheepsschroef naar Jooren voor het
verbeteren van hun huidige scheepsschroef,
wat meer rendement en levensduur oplevert.
Het gemiddelde rendement is circa 600 tot
800 meter per uur meer snelheid.
“Dankzij de database van meer dan 50.000
scheepsschroeven die hersteld en geleverd
zijn, beschikken wij over ontzettend veel,
waardevolle informatie. Deze grote kennis
aan informatie is door het scheepvaartinstituut MARIN in Wageningen in een rekenprogramma gezet.”
Vanuit dit oogpunt staat Jooren op de Holland Fisheries om de visserij de gelegenheid
te geven kennis te maken met deze mogelijkheden door een persoonlijke toelichting.

Meer weten? Bezoek Jooren
Scheepsschroeven dan op stand T9.

www.joorenscheepsschroeven.nl

Groene Schroef Rand
In 2013 heeft Jooren de brandstofbesparende
Groene Schroef Rand ontwikkeld in samenwerking met en goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor
wordt gemiddeld 5 procent brandstof bespaard.
“Zeker nu de brandstofprijzen hoog zijn,
is het interessant om de schippers van toepassing op zeevaart, visserij en binnenvaart
deze besparing aan te bieden. De vissers die
de Groene Schroef Rand aan hun scheepsschroef hebben zitten, merken het verschil.
Voor een klein bedrag heb je een ﬂinke besparing.”

Directeur Dymphina Jooren.

Duurzame en doordachte
oplossingen van Alfa Laval
STAND C4
Nieuwe tijden geven andere uitdagingen en vragen
om duurzame en doordachte oplossingen. Dat is de
boodschap van Alfa Laval tijdens Holland Fisheries
Event.

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

Nieuwe vistechnieken, brandstofbesparing en nieuwe
regelgeving dragen allemaal bij aan het verbeteren van
energie-efﬁciency en het zorgdragen voor een goed
ecologisch milieu. Al meer dan honderd jaar
ontwikkelt Alfa Laval passende oplossingen voor
de scheepvaart.
“Speciaal voor de visserij hebben wij de separatoren
en automatische ﬁlters voor het reinigen van
gas- en smeerolie. Alfa Laval denkt graag met u mee
over het optimaliseren van uw systemen en het reduceren van de operationele kosten.”
“Bezoek ons 5 en 6 oktober op het Holland
Fisheries Event, stand nummer C4. Of neem
contact met ons op via: (076) 579 12 00."

www.alfalaval.nl/marine
Een MIB-seperator.
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You’ve got to feel it to believe it
V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

AR
180 JA
EN
KENNIS
ING
ERVAR

Twin Disc Quickshift
de snelst en zachtst schakelende
keerkoppeling ter wereld
Esco Aandrijvingen BV
Ondernemingsweg 19 | 2404 HM Alphen a/d Rijn
T 0172 – 42 33 33 | F 0172 – 42 33 42
E info@esco-aandrijvingen.nl | I www.esco-aandrijvingen.nl

24/7

KBEREI
BAAR

OOK DE BONA-FIDE GAAT VAREN
ONDER DE EOC VLAG!
Net als 3.600 andere ondernemers kiest Visserijbedrijf Kalf van
GH%RQD¿GHHUYRRURPYRRUWYDUHQGYHU]HNHUGWH]LMQELM(2&
:LMZHQVHQGH%RQD¿GHHHQGOEDE VAART!

088 6699500 | eoc.nl |

@EOCverzekering

/EOCverzekering
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Garnalenkotter TX-65 volledig op Urk gebouwd
5-blads schroef (diameter 1500
mm) met straalbuis FS-40.
De
Twindisc
keerkoppeling
(MGX-5170) is inclusief inschakelbare PTO voor de hydrauliekpomp. Twee C4.4 generatorsets
van Caterpillar worden gecompleteerd door een Caterpillar
C2.2 als havenset.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Sinds de vorige eeuw is er weer
een kotter compleet op Urk
gebouwd. Het is de Bona Fide
TX-65. Zelfs het casco komt
van het voormalige eiland.
VCU (Visserij Coöperatie Urk)
bouwde de kotter in opdracht
van de Texelse garnalenvisser
Erik Kalf.

Stil
Erik Kalf, opdrachtgever en eigenaar van de TX-65, besloot de
kotter bij VCU te laten bouwen
op basis van eerdere ervaringen
met het bedrijf. Jaren terug liet
hij zijn oude schip bij VCU verbouwen. Dat heeft zo’n goed gevoel achtergelaten dat hij weer in
gesprek ging met VCU.
“Ik besprak mijn plannen met
Roelof van Urk, engineer en
projectleider voor de TX-65 bij
VCU. Hij vertelde dat zij ook de
nieuwbouw voor mij konden
realiseren. Dat wist ik niet.
Gezien de goede ervaring in het
verleden ben ik met VCU in zee
gegaan.” In oktober 2017 werd
de kiel gelegd.

Visserijkennis
Een pluspunt voor VCU is volgens Kalf de grote kennis op visserijgebied in Urk en het netwerk
van bedrijven met diezelfde kennis dat daar gevestigd is. VCU
heeft ijzerwerkers in dienst van
de voormalige scheepswerf Metz.
De kennis voor de bouw van een
casco is dan ook in huis.
Het casco is gebouwd in de loods
van De Flux aan de Urkervaart, de
buurman van VCU. De Flux is het

Om extra schoon te kunnen
werken, is alles zo veel mogelijk
rond en glad afgewerkt. Het schip
werkt immers voor de voedingsindustrie, onder de strenge norm
van HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point). Eenvoudig
schoonmaken en het minimaliseren van plekken waar resten
kunnen achterblijven, zijn erg
belangrijk.

(foto E.J. Bruinekool fotograﬁe)

bedrijf dat ook de intimmering
van de kotter verzorgde, in opdracht van hoofdaannemer VCU.
De opdracht was belangrijk voor
VCU. 50 procent van de medewerkers is jonger dan dertig jaar.
Door dit werk kunnen de oudere
scheepsbouwers in de praktijk
hun kennis doorgeven aan de
jongeren. “De jonge scheepsbouwers zijn de toekomst van het
bedrijf”, vertelt Roelof van Urk.
Ook de stagiairs die het bedrijf
altijd heeft, lopen mee met oudere vakspecialisten. “Zij weten immers alles wat aan boord gebeurt
en hoe de techniek van een vis-

serijschip werkt, zoals het vissen
en de vangstverwerking. We zijn
eigenlijk gewoon een scheepswerf gespecialiseerd in visserij,
onderhoud, reﬁt en toeleveren
aan schepen.”

Urker bedrijven
“Het 24 meter lange en 6,20 meter
brede schip is een zusterschip van
de in 2015 gebouwde WR-40 –
alleen een meter langer”, gaat Van
Urk verder. Het is de eerste keer
dat VCU als hoofdaannemer een
visserijschip volledig bouwt, inclusief het casco. Het ontwerp is
van Scheepsbouwkundig Bureau
Herman Jansen.

VCU heeft voor veel Urkse onderaannemers gekozen. Iedereen zit
in een straal van 500 meter om
het bedrijf. Op Urk zit kennis van
visserij in het bloed, dat zie je
ook terug in de scheepsbouw. Als
voorbeeld noemt Van Urk dat er
veel met roestvaststaal is gewerkt
aan de kotter. “Het potdeksel en
het verwerkingsdek zijn bijvoorbeeld van rvs gemaakt.”
De installaties voor visvangstverwerking werden geleverd door
De Boer RVS. Aan dek staat een
Luyt 6-trommelige vislier. De
aandrijving geschiedt door een
Caterpillar C12 met een Promarin

Uit de proefvaart bleek, zoals
verwacht, dat het schip een uitstekende stabiliteit heeft en een
geringe diepgang van 1,96 meter,
Door de voorste watertank niet te
vullen kan de diepgang teruggebracht worden naar 1,86 meter.
De bemanning slaapt en leeft op
het schip, ook als het in bedrijf is.
Voor het comfort van de
bemanning is dan ook alles aan
het schip gedaan om het schip
ﬂuisterstil te maken. JVS Noise
& Vibration Engineers heeft een
geluidsprognose van het schip
gemaakt. Op hun aanwijzingen
is er bijvoorbeeld met speciale
antidreunpasta gewerkt om het
schip nog stiller te maken.
Het is uiteindelijk een ﬂuisterstille garnalenkotter geworden.

(foto VCU)
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Wij feliciteren eigenaar Erik Kalf van harte met kotter TX-65

DE
BINNEN
VAART
KRANT

Aan kotter TX-65 leverden onder andere:
VCU-TCD BV

C. 1 x 1 - CATERPILLAR DIESEL GENERATOR SET,

Hoofdaannemer

(enkel) bestaande uit:

VCU Maritiem

1 - Caterpillar diesel motor, model C4.4 DITA

Tuigage, ankers en ankerketting

1 - Leroy-Somer generator, model LSAM 44.3 M6.

VCU Safety

Prime power vermogen: 86,3 kVA / 69 ekW (50 Hz)

Veiligheidsmiddelen

D. 1 x 1 - CATERPILLAR DIESEL GENERATOR SET,

VCU Store

(enkel) bestaande uit:

Witgoed, navigatie middelen en keukenapparatuur

1 - Caterpillar diesel motor, model C2.2 DITA

Couperus Hydrauliek B.V.

1 - Leroy-Somer generator, model LC1114B

Complete aanleg van hydrauliek installatie inclusief

Prime power vermogen: 18 kVA / 14,4 ekW (50 Hz)

levering boegschroef, stuurmachine inclusief elektri-

Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

sche besturingskast t.b.v. hoofdsysteem en stuurwerk

Main propeller (diameter 1500mm, 5 blades,

inclusief alarmpanelen, verder installatie voorzien van

high skew design) and the propeller nozzle

Wij wensen schipper &
bemanning van de TX-65 een
goede vangst en behouden vaart

radiograﬁsche afstandsbediening.
Esco Aandrijvingen B.V.
1 stuks Keerkoppeling TWIN DISC type MGX 5170-DC,
reductie 6,95:1 (459 kW/1800 rpm, continuous duty
EOC Schepenverzekering
Verzekering
De Flux Scheepsbetimmering en Bouwbedrijf
Betimmering
Pon Power B.V.
A. 1 x 1 - CATERPILLAR SCHEEPSMOTOR VOOR
VOORTSTUWING, MODEL C12 TA
Ongelimiteerd Vol Continu Vermogen 221 bkW
(300 bhp) bij 1720 tpm
B. 2 x 1 - CATERPILLAR DIESEL GENERATOR SET,

h Scheeps- en jachtbetimmering
h Beroepsvaart & binnenvaart
h Bouwbedrijf; nieuwbouw & renovatie

(enkel) bestaande uit:
1 - Caterpillar diesel motor, model C4.4 DITA HEX
1 - Leroy-Somer generator, model LSAM 44.3 M6.
Prime power vermogen: 86,3 kVA / 69 ekW (50 Hz)

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Keteldiep 7 | 8321 MH Urk | T 0527 687700 | F 0527-687770 | info@deﬂux.nl | www.deﬂux.nl
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“De motorolie van Addinol gaat twee tot vier
keer langer mee”
STAND C11
DOOR JOKE HEIKENS

Steeds meer binnenvaartschepen stappen
over op de motorolie van Addinol. Niet
alleen gaat die langer mee, maar het
levert ook een brandschone motor op
na gebruik. “Wij willen schippers niet
verleiden om over te stappen naar onze
motorolie, maar we laten het ze liever
zelf ontdekken”, zegt Bert Schenk van
Lubricoat, dat de Addinol levert.
In de visserij is het allang duidelijk: Addinol
werkt. “Wij leveren al jaren aan een coöperatie in Urk”, gaat Schenk verder. “Ze gebruiken het voor de Reintjes-keerkoppelingen.
De goede resultaten vielen op en de Addinol
bleek ook zeer geschikt voor de pulsvisserij.
Daarin is de belasting van de motor veel
lager, waardoor de verbranding niet volle-

dig is en daardoor ontstaat er veel roet in de
smeerolie met gewone motorolie. Met Addinol bleek er veel minder roet in de smeerolie
te zitten en de motorolie van Addinol bleek
ook nog eens veel beter toegerust voor de
eisen van het pulsvissen, waarbij met elektroschokjes gewerkt wordt.”

Eerlijk
Addinol wordt voortdurend getest en niet alleen in de praktijk. “Wij willen leveren wat
we zeggen”, aldus Schenk. “Onze motorolie
gaat twee tot vier keer langer mee, dat blijkt
ook uit motoranalyses. Dat de motor tot in
alle hoekjes en gaatjes schoon blijft, kan iedere schipper zelf constateren.”
“Sinds kort hebben we een tweede voertuig,
zodat we nu door heel Nederland kunnen
leveren, van Vlissingen tot in de Eemshaven.
We kunnen nu allebei met een voertuig op
pad, waardoor we veel sneller zijn. Een schipper die op zaterdagochtend belt om olie,

Bert Schenk (rechts) en collega Mike Vroege. (foto Joke Heikens)

“In de visserij is het allang duidelijk: Addinol werkt.” (foto Lubricoat)

laten we echt niet tot maandag in de kou
staan. Wij komen ook in het weekend leveren.”
“Voor schippers met Addinol is het verbruik
van de motorolie met 30 tot 50 procent gezakt. Ook zijn standtijden van 30 tot 35 uur
heel normaal. In plaats van veel te investeren
in ﬁlters en andere separatoren, is overstappen op Addinol uiteindelijk veel goedkoper.
De motorolie die wij leveren, voert de roet
prima af. Ook de schepen die op lagere toerentallen varen, kunnen Addinol erg goed
gebruiken.”
“Wij willen vooral eerlijk zijn naar onze
klanten. Als iemand een prima product

gebruikt, dan zeggen wij dat ook. Dan
hoeft er niets te veranderen. Voor ons zijn
tevreden klanten van levensbelang. Tot nu
toe hebben we niemand teleurgesteld. Alle
nieuwe klanten die we kregen, zijn door de
Addinol zelf overtuigd en ze zijn gebleven.”

www.smeerprobleem.nl
www.Addinol.nl

Is visserman een gevaarlijk beroep?
STAND T3
Ook deze keer staat TvK Instructie op het
Holland Fisheries Event. Het bedrijf is te
vinden in Paviljoen T, stand 3.
“Op deze beurs zullen wij aandacht besteden aan de resultaten en aanbevelingen van
het onderzoek naar werkveiligheid op visserijschepen in diverse landen. Dit onderzoek
is een onderdeel van het Marigreen EUproject, geleid door Mariko, de hogere zeevaartschool uit Leer in Duitsland.”
Bij dit drie jaar durende project zijn meer
dan vijftig bedrijven uit Nederland en Duitsland betrokken, waarbij samenwerking en
innovatie centraal staan in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven in beide landen.

Incidenten
Door TvK Instructie zijn plusminus honderd incidenten aan boord onderzocht, op
de Nederlandse, Duitse, Belgische, Franse en
Spaanse vloot. “Uit dit onderzoek is gebleken dat meerdere opvarenden zijn verdronken of vermist en een behoorlijk aantal niet
meer naar boord terugkeerde na een ongeval. Dit geeft wel aan dat het beroep van visserman een van de meest gevaarlijke beroepen is”, aldus TvK Instructie.
Na drie jaar intensief onderzoek naar het
hoe, waar, waarom en waardoor van diverse ongevallen aan boord is gebleken dat er

wél een goede veiligheidscultuur heerst op
de vissersvloot maar dat er diverse verbeterpunten zijn. De input van allerlei cursisten
gedurende de Basic Safety Fishery-trainingen
zijn hierbij van groot belang geweest.
Nadat elk kwartaal verslag is uitgebracht
over resultaten en vorderingen van alle projecten zal begin 2019 de eindpresentatie
worden gepubliceerd.

bedreven zoals VCA, BHV en EHBO, Heftruck en Werken met gevaarlijke stoffen.
Vóór de start van een training wordt aan het
bedrijf gevraagd wat bij hen de risico’s en de
ongevallenregistratie zijn, zodat de training
aangepast wordt op de doelgroep c.q. de
risico’s. Een praktische aanpak heeft prioriteit bij alle trainingen.
“Tijdens de beursdagen op 5 en 6 oktober
hebben wij de volgende actie: Wanneer

u zich op de beurs inschrijft voor een van
onze STCW Veiligheidstrainingen krijgt u
gratis een handige stootcap. Bezoek dus
onze stand op de beurs voor een praatje, een
hapje en een drankje."

www.tvkinstructie.nl

Veiligheidstraining aan boord
In het kader van dit onderzoek heeft TvK
Instructie naast de ofﬁciële Fishery-trainingen
een aanvullende module Veiligheidstraining
aan boord opgezet voor de visserij, waarbij
alle aspecten van gevaar en veiligheid aan
bod komen. Zoals brandbestrijding, eerste
hulp, persoonlijke beschermingsmiddelen
en overleven op zee.
Bijzonder zijn de verhalen van de visserman
op de Basic Safety Fishery Cursus en vooral bij
het onderdeel Fishery. Ook bij de Survivaltraining in het zwembad, waarbij sommige
mannen diverse littekens vertonen, komt
dan de vraag: “Hoe is dat gekomen?” Daarop volgen de verhalen over ongelukken tijdens het werk aan boord. Het is verrassend
dat deze verhalen vaak onbekend zijn gebleven en niet ofﬁcieel zijn gemeld.

Praktische aanpak
TvK Instructie verzorgt maritieme STCWtrainingen op de opleidingslocatie in
Emmeloord. Ook in andere sectoren is TvK

Bezoek ons op stand A9

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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MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

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

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl
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Weer nieuwbouw van MDV-schepen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Voor 2019 staan twee nieuwe
MDV-visserijschepen op stapel.
De afbouw vindt plaats op Urk,
bij Hoekman Shipbuilding
aan de Klifkade. Uiterlijk zijn
ze identiek aan het eerste
pilotschip, de MDV 1,
van binnen worden ze heel
anders. Er zijn een aantal kleine
verbeteringen aangebracht en
een grote: de machinekamer
wordt verplaatst.
Voor de UK-225 is in september
de kiel gelegd. Het is de bedoeling
dat Padmos, partner van Hoekman Shipbuilding, de schepen
bouwt bij CSR in Rotterdam.
In januari wordt op Urk gestart
met de afbouw van dit eerste casco.
Met het tweede casco wordt vervolgens in april begonnen met
de afbouw. Dat schip gaat MDV 2
heten. MDV staat voor ‘Masterplan
Duurzame Visserij’.

“De drie broers Van Slooten hebben
opdracht gegeven om de nieuwe
UK-225 te bouwen”, vertelt Louwe
Post. Hij voert al jaren de directie
voor twee pulsvisserijschepen, de
NG-12 en UK-227 van de broers.
De MDV 2 is bestemd voor de
families Romkes en Kramer. Zij
zijn ook eigenaren van de MDV
1. Dit pilotschip uit 2016 is goed
bevallen en wordt dus nu opgevolgd door een nieuw schip.

Schip van het Jaar
Pilotschip MDV 1 Immanuel was
een innovatief visserijschip dat
gebruikt werd om baanbrekende
innovaties in de praktijk te testen.
De bijzondere vorm van het schip
en de dieselelektrische voortstuwing zorgen voor 60 procent
brandstof- en CO2-besparing ten
opzichte van vergelijkbare schepen.
Daarnaast zorgt de geautomatiseerde visverwerking dat dit proces

Het ontwerp van de MDV 2.

sneller gaat en de vis langer vers
blijft. De MDV 1 werd bekroond
met de prestigieuze KNVTS Schip
van het Jaar-prijs.

Verbeterpunten

De MDV 1 uit 2016 bevalt de eigenaren goed.

Het vissen met de MDV 1 heeft een
aantal nieuwe inzichten en verbeterpunten opgeleverd. Dit zorgt
nu voor veel teken- en rekenwerk.
Het schip zal er aan de buitenkant hetzelfde gaan uitzien maar
binnen wordt er veel veranderd.
De machinekamer gaat naar het
voorschip en de visverwerking en
opslag meer naar achteren, mede
om het transport van de vis korter
te maken.
“Dit is het voordeel van elektrische voortstuwing: de aggregaten
voorin en de elektromotor achterin”, vertelt Klaas Albert Hoekman,
werkvoorbereider van Hoekman

Shipbuilding. “Er komt veel bij
kijken als je een schot verplaatst;
er verandert dan veel aan het interieur van het schip. Samen met
Padmos werken we nauw samen
met de ontwerper en de cascobouwer. Als alles goed op de rit zit,

scheelt dat later werk.”
Alles wordt tot in de puntjes gepland. Elke doorvoer, elk stapje.
Goede voorbereiding is het halve
werk.

De tekening van de UK-225.

Kans voor jonge instroom in de visserij
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Louwe Post maakt zich hard
voor de instroom van jonge
mensen in de visserij. Door de
hoge kosten van een modern
visserijschip is het bijna niet
meer mogelijk om als startend
ondernemer een aandeel in een
visserschip te kopen.
Post kocht zichzelf op 27-jarige
leeftijd in op een Noors/Urker
kotter, de R450K. Voor de huidige
generatie is het niet meer mogelijk om dat te doen, 25 procent
van de aandelen kost al snel 1
tot 2 miljoen euro. Als je lid bent
van een vissersfamilie is het nog
mogelijk, voor andere jongeren is
het verwerven van een schip bijna
onmogelijk. Dit houdt ook in dat
een visser die al zijn middelen in
het bedrijf en quotum heeft zitten,
meer moeite heeft om opvolging
te vinden en zijn geld vrij te maken.

Moderniseren
Toen Post stopte met actief vissen,
begon hij een administratiekantoor gericht op scheepvaart en
visserij: Post Consultancy. In 2013
startte hij Weforsea, een crowdfundingsorganisatie waarmee hij de
instap voor mensen naar een eigen

schip gemakkelijker wilde maken.
Dit omdat de banken in de crisistijd niet meer ﬁnancierden. Zijn
droom bleef echter de visserijvloot
te moderniseren en het voor jongeren mogelijk te maken in de visserij te stappen, met aandelen of
een eigen schip. Post combineerde
zijn visserijkennis met de administratieve en ﬁnanciële kennis en
bedacht een nieuw plan.
Die droom komt nu weer een
stapje dichterbij met Weforsea
Shipping. Dit nieuwe bedrijf moet
het mogelijk maken dat met name
jongeren zich kunnen inkopen in
een visserijschip. Het wordt eenvoudiger voor de jeugd om in te
stromen. En het helpt de eigenaren om het kapitaal uit hun bedrijf
te gelde te maken.
Het eerste schip is in Denemarken
aangekocht, evenals een quotum.
Hiermee houden de ideeën van
Post niet op: “Door bedrijfsprocessen te stroomlijnen is er in de
visserij 10 tot 20 procent meer nettowinst te behalen.”

Sensoren
Het plan is de schepen rondom
uit te rusten met sensoren die zijn
verbonden met een computer. Het
systeem is vanaf afstand te con-

met zijn core business en niet met
talloze zaken om het vissen heen”,
vertelt Post. “Nu moet de schipper
nog alles zelf regelen.”
Elk schip krijgt zijn eigen BV.
Post wil de schepen op meerdere
visserijmethoden laten vissen. Op
het moment dat meerdere schepen
via Weforsea Shipping beheerd
worden, wordt het alleen maar
aantrekkelijker qua inkoop. Daarnaast is de instroom voor jonge
vissers makkelijker.
“Het zou mooi zijn om de kapitein en machinist bijvoorbeeld te
laten participeren met aandelen”,
stelt Post. “Dat verhoogt hun betrokkenheid bij het bedrijf.”

Louwe Post: Het zou mooi zijn om de kapitein en machinist te laten participeren met aandelen” (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

troleren en zelfs te bedienen. Dit
maakt het mogelijk vanaf de wal
een schip te controleren en een
logboek bij te houden over functioneren van apparatuur, machines
en motoren.
Het grote voordeel van sensoren is
dat een storing of uitval van motoren vaak ver van tevoren te zien is.
Trillen van assenlagers geeft aan
dat er iets fout gaat, net als de toename van olieverbruik. Eventueel

kan je met de mensen aan boord
overleggen om de problemen op
te lossen en bijvoorbeeld meekijken. Door het verzamelen van
die gegevens is er qua onderhoud
langer van tevoren te plannen wat
moet gebeuren.
Ontzorgen van de bemanning
door het plannen van onderhoud
en bevoorraden van het schip is
ook een taak van Weforsea Shipping. “De visser moet bezig zijn

“Wij gaan starten met een Deens
schip: L654 Glanz, een zes jaar
geleden gebouwde kotter. Daarnaast zijn een Belgisch quotum en
vangstrechten veiliggesteld.”
In maart 2019 gaat het schip vissen. De voormalige eigenaren van
de inmiddels ontmantelde GY-57
hebben een deel van de aandelen
en ook zijn er andere investeerders
gevonden.
Vanuit het kantoor van Weforsea
Shipping zal het schip tijdens zijn
vistochten ook volledig te volgen zijn door de sensoren en het
monitoringsysteem.
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