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Kerstspecial
zie de krant op z'n kop
Bewezen Kwaliteit

"Voer watermanagement op
de Rijn in"
Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

+31 164 212420
sales@woeurope.com

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Met de invoering van watermanagement
op de Rijn wordt de binnenvaart betrouwbaarder en kan er meer vervoerd
worden. Dat stelde Danser-directeur Ben

Maelissa tijdens het Havendebat Rotterdam als mogelijke maatregel tegen langdurige laagwaterperiodes. “Nu loopt het
water gewoon de Noordzee in."
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via WhatsApp

Kansen voor meer
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SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
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www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
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Muehlhan, al 50 jaar een begrip in tankcoating

Verkoophaven met > 150 motorjachten
7 dagen per week welkom!

WWW.ELBURG YACHTING.NL

(078) 682 12 14

0525 686868

Muehlhan BV Stralen, schilderen en steigerbouw | 010-4264960 | www.muehlhan.nl
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

info@elburgyachting.nl

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
STRAALBUIZEN.NL

|

+31 (0)184 67 62 62
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Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

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

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!

ADN-transporten in goede banen leiden
Voor onze nieuwe duwboot zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kapitein. Als kapitein bij
Parabel Barging ben je verantwoordelijk voor het vervoeren van ADN-transporten met één vaste
duwbak. Hierbij geef je leiding aan een team van professionals en houd je je bezig met de veiligheid aan boord.
Wat verwachten we van jou?
Wij gaan graag in gesprek met een kapitein die in het bezit is van een Rijnpatent, radarpatent en
ADN Basis. Heb jij je Rijnpatent nog niet (volledig)? Jouw sollicitatie zien we ook graag tegemoet!
Want wij vinden jouw enthousiasme en bereidheid om bij te leren net zo belangrijk. Je beschikt
verder over goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden en bent een waardevolle
toevoeging aan het team.
Wat kan je van ons verwachten?
Een uitdagende baan op een gloednieuwe duwboot. Je komt terecht in een organisatie waar volop
ruimte is voor ontwikkeling en waar jij centraal staat. Ook bieden wij:
• Luxemburgse condities
• Goed salaris
• Vaarsysteem in overleg
Wil je meer informatie?
Bel dan +352 2670 5264 of mail parabelbarging@inos.lu

Bewerbung über:

Parabel Barging SarL
Route du Vin 7 . L-5401 AHN

www.ﬂuvia.eu/jobs

Postadres: Postfach 53 . L-6701 Grevenmacher

tanker shipping | tank storage | tanker brokers

Tel: +352 2670 5264 . Fax: +352 2670 6964 . Mobnr: +31 653145095 (W. Sep)
E-mail parabelbarging@inos.lu

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-

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

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!

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

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch
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Minister: “Boetes hoeven niet omlaag”
De boetes in de binnenvaart
zijn niet hoger dan voor andere
sectoren. Ze zijn juist lager. Dat
is een van de uitkomsten uit de
onderzoeken die minister Cora
van Nieuwenhuizen heeft laten
uitvoeren om het boetebeleid te
evalueren. Ze ziet dan ook geen
aanleiding om de boetes in de
Binnenvaartregeling aan te
passen.
De bestuurlijke boetes zijn in andere sectoren gemiddeld twee tot
drie maal zo hoog als in de binnenvaart. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft begin deze

maand wel aan de Tweede Kamer
toegezegd dat ze bereid is om – net
als in andere sectoren gebruikelijk
is – een matiging van 50 procent
op te nemen als de eigenaar of
exploitant van een schip een zelfstandig ondernemer (natuurlijk
persoon) is. Doordat sprake is van
wettelijk geﬁxeerde boetes, kan de
uitvoerende instantie, Inspectie
Leefomgeving en Transport, bij de
hoogte ervan geen rekening houden met de omstandigheden.
Ook zal de termijn waarbinnen
bezwaar kan worden gemaakt
("indienen van een zienswijze")

tegen een bestuurlijke boete, worden verlengd van twee naar vier
weken.
Van Nieuwenhuizen gaat overleggen met ILT, politie, Rijkswaterstaat
en de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam om te kijken of meer uniformiteit in het
toezicht op de Binnenvaartwet
mogelijk is. Bijvoorbeeld door
het aantal toezichthoudende organisaties te verminderen. Uit de
onderzoeken, uitgevoerd door
Twynstra Gudde en Panteia, is
namelijk naar voren gekomen dat
de afzonderlijke diensten zelf hun
eigen werkwijze bepalen.

CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer beschouwen de onderzoeken en de reactie van de minister
als een “startpunt van een nader
vorm te geven verbetertraject”. Ze
willen komend jaar daarover om
tafel met ILT en het ministerie.
De ASV wijst erop “dat de binnenvaartsector niet 1 op 1 vergelijkbaar
is met andere sectoren. Er is een
enorme diversiteit tussen de binnenvaartbedrijven met dus ook
enorme verschillen in economisch
voordeel cq het opleveren van gevaar. Geﬁxeerde boetes doen op
geen enkele manier recht aan die
diversiteit.”

“Tarieven, omzet en winst omhoog
dankzij laagwater”
Het lage waterpeil en het grote
gebrek aan laadcapaciteit
daardoor zorgden in het derde
kwartaal voor een “spectaculaire
stijging van de tarieven met
27%” ten opzichte van het
tweede kwartaal. Dat schrijft
het Economisch Bureau van
ABN AMRO in zijn 10 december
verschenen rapport Stand van
Transport.

in de transportsector lijkt sinds het
begin van 2018 een dalende trend
te hebben ingezet. Dit is in lijn
met de afvlakkende economische
groei. Toch ligt het vertrouwen
nog op een vrij hoog niveau. De
bouwproductie is nog steeds hoog,

wat te zien is aan het vertrouwen
van transportondernemers die
bouwmaterialen vervoeren.”
Ook het vertrouwen van ondernemers in het containervervoer
is gedaald. Dat noemt de bank
opvallend, “want de overslag van

In verband met de feestdagen is
het kantoor van De Binnenvaartkrant gesloten van 22 december
tot en met 1 januari.
Vanaf 2 januari zijn we weer telefonisch bereikbaar. Mailberichten
en reserveringen voor advertenties
kunnen tijdens de kerstvakantie
wel worden gestuurd; die zullen
we op 2 januari in behandeling
nemen.
De redactie werkt wel gewoon
door; het nieuws stopt immers

containers groeit dit jaar opnieuw
ﬂink. Wellicht hangt het afgenomen vertrouwen samen met de
groeivertraging in China en de
dreiging van een escalatie van het
handelsconﬂict tussen de VS en
China.”

“Snelheidsbeperking op Rijn is
absurd idee”
Huiverig om de binnenstad autovrij te maken? Leg dan het emissieprobleem elders neer. Dit is, kort
samengevat, de reactie van binnenvaartbond BDB op het voorstel van de Keulse burgemeester
Henriette Reker om een snelheidsbeperking voor binnenschepen op
de Rijn bij Keulen in te voeren.
Reker opperde de maatregel om
luchtvervuiling tegen te gaan. Als
het wegvervoer aan banden gelegd
zou worden, moest ook de scheepvaart
langzamer en daardoor
schoner varen. De maximumsnelheid op de Rijn moest bijvoorbeeld 30 kilometer worden.
“Stroomafwaarts varen binnenschepen bij Keuken zo’n 20 kilomter per uur”, aldus de BDB.
“Stroomopwaarts vaart een ge-

we met betrekking tot de waterhuishouding echt naar de toekomst gaan
kijken. In het verleden keken we
nooit naar de toekomst, bleven we
een beetje steken in ons verleden.
Eerst was dat roemrijk met bijvoorbeeld wereldberoemde zeevaarders.
Maar de laatste tijd is dat verleden
toch wel in een tikkie genuanceerder
licht komen te staan. Deze stoere
zeevaarders waren eigenlijk piraten
en slavendrijvers. Honderden jaren
lang geloofden we dat dit helden
waren. Als je nou iets wilt leren over
imagebuilding en promotie dan is het
dus zinvol even naar de heren zeehelden te kijken. Nou is er wel een
verschilletje tussen het heden en het

lijk genoeg als je je zelf in alle bochten

(foto Tekst & Toebehoren)

nooit. Mail svp rechtstreeks naar
redactie@binnenvaartkrant.nl.
Ook de dagelijkse berichtgeving
op www.binnenvaartkrant.nl gaat
komende weken door.
De eerste editie van 2019 verschijnt op 8 januari. De tweede
kunt u al meteen de week erna
verwachten: die komt op 15 januari uit. Vanaf dan verschijnt
De Binnenvaartkrant in het
vertrouwde ritme: elke veertien
dagen, in de oneven week.

nige dingen zeggen. In verband met
het veranderende klimaat moeten

van onze zeehelden niet over Twitter
of Whatsapp. Ze moesten het doen
met de overlevering. En dat is al moei-

Personeelstekort

Kantoor dicht met Kerst

Soms hoor je een minister echt wel zin-

verleden. Zo beschikten de slachtoﬀers

“Veel
binnenvaartondernemers
varen wel bij de hogere prijzen. De
omzet steeg in het derde kwartaal
met gemiddeld 18%. Dat leidt tot
een veel hogere winstmarge.” Aldus de bankeconomen.
De totaal vervoerde lading nam
in het derde kwartaal ﬂink af: van
96,0 miljoen ton naar 86,4 miljoen ton.

34,8 procent van de ondernemers
in de transportsector heeft last van
het personeelstekort. Vorig jaar
oktober was dat nog 21,1 procent.
Dit vormt mogelijk een belangrijke belemmering voor groei, waarschuwt ABN AMRO.
“De stemming van ondernemers

Toekomst

laden schip zelden sneller dan
10 kilometer per uur. Door de
stroomsnelheid hebben vrachtschepen stroomafwaarts maar weinig motorondersteuning nodig en
veroorzaken ze weinig schadelijke
emissies.”
De bond refereert aan een onderzoek van de Duitse milieudienst
waaruit blijkt dat binnenschepen
geen signiﬁcante invloed hebben
op de stikstofdioxidebelasting
in binnensteden. BDB-voorzitter
Martin Staats: “In plaats van het
goederenvervoer op de Rijn aan
banden te leggen zou men zich beter inzetten voor een modal shift
naar de vaarwegen. Trouwens:
geen enkele staat kan op eigen
houtje snelheidsbeperkingen op
de Rijn invoeren.”

moet wringen om te overleven. Dat
betekende dat onze helden zo lang
niemand met fotootjes op Instagram
kon getuigen van hun misstanden,
lekker hun gang konden gaan. Je kunt
een paar eeuwen terugkijken door
de documenten uit die tijd te bestuderen, maar dat is hartstikke moeilijk.
We begrijpen er net zo weinig van als
wanneer mensen uit die tijd een tekst
van nu zouden moeten lezen (leg het
bovenstaande maar eens aan ze uit).
Maar nog één dingetje uit dit
verleden: dachten ze toen echt niet
aan de toekomst? Wanneer is Nederland begonnen zich druk te maken
over bijvoorbeeld waterhuishouding?
Dat duurde echt niet tot de laatste
klimaatsceptici het zwijgen was opgelegd. Van alle mensen in de wereld
zijn Nederlanders het meest op de
toekomst gericht, juist vanwege de
waterhuishouding. We moesten wel
toen ergens rond 1100 het veenland
begon te dalen in het westen van
Nederland. Een gevolg van de ontginning van dat veen. Stond ineens het
water van de Zuiderzee hoger dan
het land en waren dijken noodzakelijk. Toen hebben we leren polderen
omdat we het water weg moesten
pompen van achter de dijken en dat
is meteen het begin van onze waterhuishouding, ons schattige molenlandschap, ons ﬁjnmazig vaarwegennetwerk, de turfvaart en uiteindelijk
dus ook van de binnenvaart. Van het
één kwam dus het ander en dat was
misschien niet allemaal gepland, er
werd toch heus samen gewerkt aan
de toekomst van het land. Wat ik
mooi vind, is dat onze voorvaders
niet hun spulletjes oppakten en het
hogerop zochten maar dijken uitvonden en molens en gaandeweg
ook platbodems en trekschuiten (en
tankers en containerschepen, maar
dat was dan weer later). Beter om
zo’n minister serieus te nemen als ze
zegt dat het tijd wordt om naar de
toekomst te kijken. Zeker als het een
Nederlandse minister is.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Voor het dubbelwandige roestvrij stalen mts “Mayflower” zijn wij op zoek naar een

1e kapitein
• Wij varen voor Stolt-Nielsen zowel ARA als Rijnvaart.
• Wij zoeken een man met enige Chemie-ervaring, in het bezit zijnde
van een Rijn-patent tot Mannheim….
• Een Radar-patent en een ADN C-certificaat.
• Wij varen 14 dagen op / 14 dagen af.
• Wij bieden een gezellige werksfeer en een goed salaris.

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

Reactie’s gaarne aan mayflower@diamar.org of
telefonisch naar nr; 0615058326
Mayﬂower Binnenschifffahrt uG
(haftungsbeschränkt)
Papenwiese 5, 49733 Haren-Ems

Reederei Somtrans ist:
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
Email: admin@somtrans.be

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:

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

Maschinist

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

•
•
•
•

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!

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

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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Watermanagement op de Rijn maakt
binnenvaart betrouwbaarder
terminals werken 24 uur per dag,
en de DC’s zijn maar van acht uur
’s ochtends tot zes uur ’s avonds
open.”
Volgens Maelissa zijn er nog te
veel schakels in de keten die te veel
kijken naar hun eigen efﬁciency en
zich te weinig bekommeren om
het algemeen belang: de efﬁciency
van de hele containerlogistiek.

Maakt de klimaatverandering,
met lange laagwaterperiodes
als gevolg, de binnenvaart
onbetrouwbaar? Die vraag kwam
aan de orde tijdens het jaarlijkse
Havendebat Rotterdam, dat
voor de negentiende keer werd
georganiseerd door Nieuwsblad
Transport.
Hoewel hij de laagwaterproblemen
van dit jaar uitzonderlijk noemde,
pleitte Ben Maelissa toch voor
watermanagement op de Rijn.
“Nu loopt het water gewoon de
Noordzee in. In Nederland wordt
links en rechts wel wat water opgevangen, maar in Duitsland gebeurt
er niet veel”, aldus de directeur
van Danser Group.
Ook daar zou regulering van de
waterstand gewenst zijn, bijvoorbeeld met spaarbekkens. Dat
watermanagement zou door de
Rijnoeverstaten gezamenlijk (in
CCR-verband) geregeld moeten
worden.
Maelissa had ook een suggestie:
“Het Meer van Konstanz (de Bodensee, red.) heeft een enorme
voorraad water. Dat wordt onder
meer voor drinkwater en voor de
landbouw gebruikt. Heeft trans-

Doorberekenen

Ben Maelissa tijdens het Havendebat: Iedereen in de keten moet meedoen om de containercongestie écht aan te pakken.

port ook iets te vertellen over dat
water?”
Als watermanagement de bevaarbaarheid van de Rijn (en andere
rivieren) in stand houdt of zelfs
verbetert, kan de binnenvaart nóg
meer vervoeren en zodoende de
mobiliteit in Europa bevorderen,
gaf Maelissa een extra argument
richting politiek om daar echt
werk van te maken.
Het Havendebat was op 12 december in LantarenVenster. De deelnemers discussiëren en dachten na
over de vraag hoe Rotterdam de

containerlogistiek kan verbeteren.
De congestie is en blijft daarbij het
grootste issue.

Begrijpen
“Dat speelt al meer dan tien jaar”,
zei Maelissa. Hij vindt echter dat
de term niet helemaal de lading
dekt. “We hebben het over pieken.
Er zal altijd iets van vertraging zijn,
hoe goed we ons best ook doen.”
Hij was het niet eens met opmerkingen van Matthijs van Doorn
(Havenbedrijf Rotterdam) en Bas
Janssen (Deltalinqs) dat de afspra-

ken en maatregelen van dit jaar
er al voor zorgen dat het stukken
beter gaat. “We begrijpen het wel
beter, namelijk dat het in de keten
moet gebeuren. Ik ben blij met de
initiatieven van het Havenbedrijf,
maar ik mis partijen uit de keten.
Ook hier zijn vandaag nauwelijks
verladers en zeerederijen vertegenwoordigd. Iedereen moet meedoen.”
Marco Post van wegvervoerder
H.N. Post en Zonen wees op
de beperkte openingstijden van
distributiecentra en verladers. “De

Ook volgens Rob Bagchus van ECT
is in de gesprekken en onderzoeken onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam gebleken dat er in
principe voldoende capaciteit is
voor de afhandeling van containers. Het is gelukt de callsizes per
binnenschip op de terminals te
verhogen, zodat er minder aanlopen zijn. “Er zijn momenten dat
het heel druk is. Daarom moeten
we toe naar productdifferentiatie.”
Dat kan betekenen dat binnenvaartschepen tegen betaling eerder
geholpen worden.
Bagchus: “Wij zijn begonnen verschillende producten aan te bieden voor barge operators. Met ﬁxed
windows. Daar zit een fee aan vast,
en die moeten barge operators
doorberekenen aan verladers.”

Topsector Logistiek ziet het zitten in Shareship
Shareship, een “platform voor
optimalisatie van binnenvaarttransport”, heeft de prijsvraag
gewonnen voor ‘Opschaling
van Cross Chain Control
Centers (4C) initiatieven’ van
de Topsector Logistiek. De
Topsector Logistiek stimuleert
het initiatief omdat het “de
horizontale samenwerking in de
logistiek bevordert”.
Shareship maakt met zijn platform betere samenwerking mogelijk tussen verladers, vervoerders
en bevrachters om de strijd tegen
leegvaart aan te gaan.

“Slechts 52,7 procent van de
vaarkilometers door droge bulkbinnenvaartschepen
in
2017
waren beladen”, aldus directeur
Lennart Rommens van Shareship.
“Schepen varen na het lossen van
een lading relatief lange afstanden onnodig leeg om een nieuwe
lading op te halen, terwijl door
méér uitwisseling van lading en
schepen leegvaart ﬂink kan worden verminderd. En dat zorgt
onder andere voor een sterke
reductie van de CO2-uitstoot.”
Door het aanbieden van een digitaal platform voor schippers, verla-

ders en bevrachters wil Shareship
het traditionele ketendenken
doorbreken en biedt het bedrijf
een structurele oplossing voor de
leegvaart. “Door slim gebruik van
data ondersteunt het platform bij
het afstemmen van ladingen en
schepen en alle administratieve
zaken die daarbij komen kijken.”

Hogere bezettingsgraad
Rommens: “Het winnen van de
prijsvraag is voor ons opnieuw een
bevestiging van de kwaliteit van
onze oplossing. In 2018 wordt het
transport van bijna 9 miljoen ton
droge bulkgrondstoffen via het

platform georganiseerd. De eerste positieve resultaten zijn hierdoor zichtbaar. Uiteraard streven
we ernaar dat meer partijen zich
aansluiten om het optimalisatiepotentieel te verhogen.”
“Het vertrouwen dat de Topsector
Logistiek in Shareship uitspreekt is
daarbij een grote steun in de rug
en de samenwerking helpt onze
zichtbaarheid te vergroten."
"De extra middelen gaan we
gebruiken om drempels voor toetreding voor partijen te verlagen.
Dat willen we doen door bijvoorbeeld de implementatiekosten te

verminderen en koppelingsmogelijkheden met onze applicaties
door te ontwikkelen.”
Bas van Bree, programmamanager
4C bij Topsector Logistiek zegt:
“We zijn heel blij en trots dat we
een goed werkend, intelligent
platform in de binnenvaart kunnen helpen om het concept te
versterken en de opschaling te
versnellen. Het platform maakt
het mogelijk om serieuze stappen
te zetten in het verhogen van de
bezettingsgraad en daarmee een
signiﬁcante bijdrage te leveren
aan het verminderen van CO2uitstoot.”

CoVadem vindt geld voor groei
Met een externe investering
die kan oplopen tot 1,5
miljoen euro gaat CoVadem
de komende twee jaar het
aantal schepen uitbreiden dat
informatie verzamelt over de
actuele en voorspelde diepgang
van vaarwegen. Ook zal het
in Amsterdam gevestigde
bedrijf zijn informatiediensten
voor de binnenvaart en
vaarwegbeheerders uitbreiden.
CoVadem ontstond in 2104 als
project binnen het IDVV-programma van Rijkswaterstaat. Het heeft
als doel slim gebruik te maken
van actueel inzicht in de beschikbare en verwachtte waterdiepten,
waardoor de binnenvaart efﬁciënter, veiliger en schoner kan varen.

vice zeer goed weergeeft. PDENH
als publiek fonds met duidelijke
maatschappelijke ambities en een
focus op duurzame mobiliteit,
in combinatie met de zakelijke
en maritieme expertise van FORWARD.one.”

Symposium
Op 7 december werd de investeringsovereenkomst ondertekend. (foto CoVadem)

De diepgangsinformatie wordt
verkregen door een netwerk van
deelnemende schepen die tijdens
het varen de diepgang meten en
die gegevens doorgeven aan het
systeem. De informatie is vervolgens voor alle deelnemers beschikbaar.

Externe investeerders

Het succes van CoVadem valt of
staat met het aantal metende schepen. Het bedrijf is nu toe aan de
opschaling van dat aantal.
“Daar werken we hard aan met
onze deelnemers. Om voldoende
snelheid te kunnen maken, en
omdat de kosten voor de baat uitgaan, gingen we in 2018 op zoek

naar een externe investeerder.”
Aldus de initiatiefnemers.
Het zijn twee investeerders geworden: op vrijdag 7 december
tekende CoVadem een investeringsovereenkomst met PDENH
en FORWARD.one.
“Een mooie combinatie van investeerders die onze markt en ser-

Op 20 december organiseert
CoVadem in Nijmegen een symposium aan boord van het mps
Carmen. Dan presenteren de
eigenaren hun plannen en vertellen ze meer over de investeringsovereenkomst en de geplande opschaling.
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HOLLAND SHIP CLEANING
Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten
2500 BAR
Tel. 0617324458

TE KOOP:
Goed Onderhouden Motorpassagiersschip
voor 19 pers. CvO-R tot 2024.
Prijs op aanvraag 06-22418892

KICKER / ZOEKERTJE
Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of
een mededeling. Kicker / Zoekertje plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst direct op via onze website

Rondvaartschipper (m/v) gezocht
Oproep of ZZP,I.b.v. groot vaarbewijs.
Schottel-ervaring en bekend in Amsterdam zijn
een pré.
Solliciteren? Mail naar werving@blueboat.nl
of bel 020-820 4545

Te Koop Gevraagd :
Aggregaten, Scheepsmotoren etc.
Ook loop en sloop motoren.
Defecten geen probleem.
E: vemodieselmotoren@live.nl
T: 0031-6551 868 23

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 100 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf www.alfuru.com

U ZOEKT
PERSONEEL?
INFORMEER NAAR
DE ADVERTENTIE
MOGELIJKHEDEN
+31(0)10-414 00 60

Kapt/Stuurman Gezocht
Containerduwvaart, vnl. België,
Lux. condities,7 op/7 af.
+35/226705261, transshipping@inos.lu

Snel Groeiende Rederij met 12 Partyschepen in
de randstad, zoekt Schippers, Stuurmannen en
Matrozen
die graag werk op oproepbasis zoeken.
Ben je representatief, heb je een groot-vaarbewijs
of papieren als Stuurman of Matroos ?
Bel ons dan: 06-10647099 of
mail: planning@boot10.nl

SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

DE
BINNEN
VAART
KRANT
Gezocht Kapitein voor tankschip:

Schippersechtpaar
gevraagd
op motorbeunschip
Cornelis Adriana 958 ton
i.b.v. radarpatent
binnenlandse vaart, vast werk
Fa. Buitendijk, H.I. Ambacht
Tel. 078-6812866, 078-6814982

Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

Kapitein gezocht
per direct voor
duwboot met
vaste bak

LEUK ALS
RELATIEGESCHENK

Vaargebied BE-NL-DU.
Lux. condities.
14d op/14d af of in overleg.

• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning

Info: shipping@silotra.lu
+35 226 714 565

TE KOOP
Luikenkap 135m x 11,45

www.barblade.eu
scheepsopener

Alu Friesche kap /
gereviseerd met Luikenwagen

+32 498524344

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

Suchen Sie Personal ? ? ?
Wir bieten Personal für Binnenschifffahrt :
Deksmann, Matrose, Steuermann, Kapitän.
Tel.num.: 00421 917 166 721 ,
00421 918 828 726
E-mail.: tmlg.info1@gmail.com
KvK num.: 71401202

Gezocht: MOTORPASSAGIERSSCHEPEN
(15/25 pass., géén dagvaart)
Voor fiets- en vaarvakanties in NL en FR met
buitenlandse gasten.
Plannen voor (om)bouw of overname?
Bel HAT TOURS (W. Troelstra) tel.085-8880880
of mail naar wtroelstra@hat-tours.com
Meer info? Kijk op www.hat-tours.com

Te Koop Gevraagd :
Goede/defecte aggregaten
T. 06-27090985

Te Koop m/s Thuvine
851 t 70x809 235 diepgang motor c 18
Bj 2015 met 3000 uren medio mei 2019
Te bevragen thuvine@vaart.net

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar van De
Binnenvaartkrant mee.
Ook nu er geen sluispersoneel meer is, ligt de
krant daar voor u klaar !

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

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.
Barko UG Duisburg. Tel. +49-3222-1096-896.
Of : + 31-1025-799-22
email : sales@barkocrewing.eu
www.barkocrewing.eu

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

Aziatisch Personeel
Vanaf Euro 92,50 per dag.
Tel. +31-1089-00061.
Of +49-3222-1094-892.
E: sales@continentalcrewing.eu
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Tankschiﬀfahrt meldet jetzt elektronisch
verwalters hineinfährt. Damit
wird überprüft, ob die Daten
komplett und korrekt in die
Systeme übertragen wurden.

Die Tankschifffahrt hat sich
gut auf die Einführung der
elektronischen Meldepﬂicht zum
1. Dezember 2018 vorbereitet.
Darüber berichtet das Bureau
Telematica Binnenvaart (BTB)
auf seiner Internetseite.

BICS

Seit der Einführung der e-Meldepﬂicht müssen Tankschiffer BICS
verwenden. Eine Funkmeldung ist
nur noch notwendig nach
Anfang der Reise oder wenn man
in den Zuständigkeitsbereich
eines anderen Wasserstraßen-

Um welchen Faktor die Schiffsemissionen dadurch sinken
sollen, dass die Schiffe langsamer
fahren, legt Reker nicht dar.
BDB-Präsident Martin Staats:
„Binnenschiffe sind nicht gerade
dafür bekannt, mit überhöhter
Geschwindigkeit durch die Landschaft zu sausen.“
„Während zu Tal Geschwindig-

keiten von 20 km/h möglich
sind, fährt ein beladenes Schiff
zu Berg selten schneller als 10
km/h. Aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Rheins benötigt
ein beladenes Güterschiff in der
Talfahrt nur eine geringe Motorkraftunterstützung. Entsprechend
niedrig sind deshalb auch die
Emissionen, die ein an Köln
vorbeifahrendes Schiff dabei verursacht."

Schuldiger gesucht wird. Anstatt
die Schifffahrt auf dem Rhein
einzuschränken, sollte man sich
lieber für mehr Güterverkehr auf
dem Wasser einsetzen.“
Das Umweltbundesamt hat noch
Ende April 2018 mitgeteilt, dass
Binnenschiffe keinen deutlichen
Einﬂuss auf die hohe Stickstoffdioxidbelastung in den Innenstädten haben.
Außerdem können Tempolimits
auf dem Rhein nicht im nationalen Alleingang geregelt werden,
da es sich um eine internationale
Wasserstraße handelt, die der
Zuständigkeit der ZKR unterliegt.

Mehr Güterverkehr
auf dem Wasser
"Ein Tempolimit nützt de facto
nichts und muss als verzweifelter
Versuch gewertet werden,
Fahrverbote in den Innenstädten
zu vermeiden, indem ein anderer

i

Weshalb momentan auch
manche andere Revierzentralen in Deutschland immer
noch eine Funkmeldung erwarten, ist unklar.
Das BTB wird sich beim deutschen Wasserstraßenverwalter
danach erkundigen.

Neue Liegestellen in Bingen

Tempolimit auf dem Rhein
ist Unfug
Als ausgesprochen kurios
bezeichnet der BDB den
Vorschlag von Kölns
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker, Schiffe auf dem Rhein
mit einem Tempolimit zu
versehen. Reker möchte damit
die Emissionsbelastung in der
Kölner Innenstadt verringern.

melden.

Für Tankschiffe, die in Rotterdam
losfahren, bedeutet dies, dass
sie ihre Reise mittels BICS elektronisch melden müssen. Zur
Kontrolle der Datenübertragung
muss man sich per Funk bei der
Revierzentrale Dordrecht melden.
Wenn man die Grenze passiert, so
muss man sich nur noch per Funk

Die Berufsschifffahrt kann
seit Anfang Dezember
die modernisierten
Schiffsliegestellen in Bingen
nutzen.

Höhe des Hafenkopfes kann man
Fahrzeuge über eine Fahrzeugbrücke an Land absetzen oder von
dort aufnehmen.

Durch die Umwandlung des
früheren Hafengeländes im Zuge
der Landesgartenschau 2008 zum
Hafenpark entﬁel die Liegestelle
in Bingen, für die jetzt Ersatz
geschaffen wurde. Entlang der
Außenmole des Schutzhafens
wurden 16 Dalben in die Rheinsohle eingebracht. Diese sind
mit Pollern ausgestattet, so dass
Binnenschiffe sicher anlegen und
festmachen können.

Am früheren „Industriekran“
wurden fünf Dalben unmittelbar
vor der bestehenden Uferwand
eingebracht und kann man über
eine Treppe an Land gehen. An
dieser Havarie-Liegestelle dürfen
zukünftig Schiffe nur mit behördlicher Anordnung festmachen,
z.B. bei technischen Probleme,
Reparaturbedarf oder bei behördlich angeordneten Fahrtunterbrechungen.
Das Absetzen von Fahrzeugen an
dieser Stelle und deren An- oder
Abfahrt durch das Hafenparkgelände, das bislang von der Stadt
Bingen noch geduldet wurde, ist
ab sofort nicht mehr erlaubt.

Havarie-Liegestelle

Fünf neu geschaffene Landgangstege ermöglichen einen bei allen
Wasserständen nutzbaren Übergang zwischen Schiff und Land.
Am neuen Autoabsetzplatz auf

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT
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10 Electric & Hybrid

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 ·

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

Schiffsbefrachter

24

Schiffsﬁnanzierung

25

Schiffsmakler

26

Schiffsuntersuchung und Kontrolle

27

Schiffsversicherung

28

Werften

OMRU

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe

SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
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

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

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

www.a-storm.com

TARIFE
www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

DAMEN MARINE COMPONENTS

23

22 Schiffsausrüstung

5

Bordnetze

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

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

DÜSEN & RUDERANLAGEN

24R/V7ICE
SE

+31 (0)180 511577 www.vdvms.com
Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

Anzahl Platzierungen

13x

26x

63x15
63x20
63x25
63x30
63x35
63x40
63x50
63x75
63x100

€ 18
€ 27
€ 36
€ 45
€ 54
€ 63
€ 72
€ 108
€ 144

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

* Tarife sind pro Platzierung
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De voordeligste manier
om aan de emissie-eisen
te voldoen

CCNRII emissie-eis

EIA regeling

Zo is bijvoorbeeld deze zuinige en betrouwbare 1000 pk common-rail motor
perfect voor de binnenvaart en ook nog eens aantrekkelijk geprijsd.
Onlangs is binnenvaartschip Tycho gehermotoriseerd met deze nieuwe eﬃciënte MAN motor.

Wij wensen dhr R. de Heer een behouden vaart!

Tycho

Inbouw, ombouw en installatie:

Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen?
De Groot Diesel Marine Services
Tel. 078 - 303 97 00
info@degrootmarine.com
www.degrootmarine.com

Importeur en service partner:
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In memoriam Johan van Angelen
Op 2 december is Johan van
Angelen, voorheen werkzaam
als bootsman (internaatsleider)
op de Katholieke School
voor Rijn- en binnenvaart en
kustvaart, overleden. Hij was 82
jaar.
Johan begon zijn loopbaan in
1967 als bootsman aan het aan
de school verbonden internaat
in Rotterdam. Bij de grote verhuizing van de school van Rotter-

dam naar Mook ging hij mee. Hij
bleef aan het internaat verbonden
tot de school en het internaat in
1993 sloten.
Met veel enthousiasme en grote
inzet vervulde Johan zijn taak aan
het internaat. Hij was niet louter de
toezichthouder wanneer de jongens niet in de leslokalen waren,
maar trachtte altijd ook als een
zeer goed mens en vooral ook
als oud-schipper de leerlingen
alle goeds mee te geven voor hun

latere loopbaan en leven. Zijn
grote liefde voor, en enorme praktische kennis van de binnenvaart
straalde hij daarbij volledig uit.
Heel vaak zat hij in recreatietijden
met een aantal leerlingen buiten
op een bankje of in een hoekje
van een van de recreatiezalen van
het internaat en wist hij hen met
zijn prachtige binnenvaartverhalen te boeien. Immers, hoewel hij
niet meer in de dagelijkse praktijk
van de binnenvaart actief was, lag

zijn interesse daar nog steeds en
die droeg hij op de hem tekenende wijze over aan de jongens die
aan hem waren toevertrouwd.
Sinds enkele jaren liep zijn gezondheid achteruit en de laatste
weken waren voor hem en zijn
vrouw Tiny bepaald niet gemakkelijk. In alle rust en overgave
overleed hij aan het begin van
deze maand.
Moge hij nu bij de goede God
van ons allemaal loon naar ver-

diensten ontvangen en daarvoor
eeuwig gelukkig zijn en moge hij
rusten in vrede. Johan, ik ben er
trots op en dankbaar voor, dat ik
je zoveel jaren als medewerker in
het internaat heb mogen meemaken.
Harrie van Eeuwijk,
voormalig directeur van de
Katholieke Opleidingsschool
voor de Rijn- en binnenvaart
en kustvaart

Wick Bornet (ZHD) is Havenman van het Jaar 2018
De Stichting Havenman/-vrouw
van het Jaar in Rotterdam heeft
oud-directeur Wick Bornet van
ZHD Stevedores gekozen als
Havenman van het Jaar 2018.
ZHD Stevedores nam dit jaar de
beslissing om te investeren in een
nieuwe locatie in de haven van
Dordrecht. Met de nieuwe faciliteiten (8 hectare terrein, 400 meter
kade, 9,45 meter diepgang) krijgt
de ontwikkeling van ‘Dordrecht
Inland Seaport’ een impuls, aldus
de jury. Ook kwam de stuwadoor
met het Havenbedrijf Rotterdam
een optie overeen voor de demping
van een deel van de Dordtse
Wilhelminahaven. Het HbR is
sinds 2013 beheerder en exploitant
van de haven van Dordrecht.

ZHD staat voor ‘Zeehavenbedrijf
Dordrecht’ maar is een onafhankelijk, privaat stuwadoorsbedrijf met
vestigingen in Dordrecht en Moerdijk. Het is gespecialiseerd in de
op- en overslag van droge bulkproducten, stukgoed, staal en
containers.

Overgedragen
Wick Bornet, in 1951 in Rotterdam
geboren, werkt sinds 1974 voor
het familiebedrijf. In 1990 volgde hij zijn vader op als directeur.
Onder zijn leiding investeerde de
stuwadoor onder meer in terminals in Moerdijk en in drijvende
kranen die in de gehele regio Rotterdam worden ingezet. Inmiddels heeft Wick Bornet de leiding
overgedragen aan zijn zoon Alain

Wick Bornet is de 38e havenondernemer die de eretitel ontvangt.

Bornet. Hij is nog wel actief binnen de holding.

Wick Bornet is de 38e havenondernemer die de sinds 1981

bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige
Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt. Hij is de opvolger van
Pieter van Oord, CEO van maritiem aannemer Van Oord, de nog
fungerende Havenman van het
Jaar 2017.
De onderscheiding zal Wick
Bornet, geheel naar traditie,
worden uitgereikt op de tweede
maandagavond van het nieuwe
jaar, op 14 januari 2019, tijdens
een feestelijke bijeenkomst aan
boord van de Smaragd. Op die
avond gaat voorzitter Frank de
Kruif van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar bij de uitreiking van de penning en oorkonde
uitgebreid in op de overwegingen
om Wick Bornet te benoemen.

De Groot Diesel Marine Services is partner MAN-Rollo

MAN-motor: een ‘schoonheid’ in emissie
DOOR JOHAN DE WITTE

Vanaf januari 2019 wordt Stage V
voor nieuwe motoren onder de
300 kW van kracht. In januari
2020 is het voor motoren van
meer dan 300 kW ook zover.
Voor motoren in werking,
besteld of gekocht vóór de
gestelde einddatum is Stage
V nog niet vereist. CCNR2motoren tot 300 kW moeten
1 juli 2020 zijn ingebouwd;
hogere vermogens 1 juli
2021. Het betekent dat 2020
een goed jaar is om de
voortstuwing, in combinatie
met milieu en portemonnee,
toekomstbestendig te managen.

De MAN-motor is duurzaam en
een ‘schoonheid’ in emissie! Hij
draait op honderd jaar kennis,
kwaliteit en betrouwbaarheid.
Het is een common-rail motor
met elektronische inspuiting en
brandstofefﬁciënt. Hij is compact
en licht, heeft lage onderhoudskosten, is zuinig, stil en, last but not

least, aantrekkelijk geprijsd.
De MAN Rollo-vestiging in Zoetermeer heeft naast nieuwe motoren elk onderdeel ervan in huis.
Het internationale servicenetwerk
van MAN Rollo bestaat uit lokale
partners. De monteurs zijn professionals, die op de MAN-productievloer in Neurenberg zijn getraind.

Partner
De Groot Diesel Marine Services
uit Dordrecht is zo’n partner. Het
gezamenlijk interview door salesmanager Bert Ridders van De
Groot en accountmanager marine
Patrick Franke van MAN Rollo
onderstreept dat.
“Nieuwbouw en hermotorisering
vinden we bij De Groot de gewoonste zaak van de wereld. In de
dertig jaar van ons bestaan zijn er
al heel wat schepen met een nieuwe, gereviseerde of gerepareerde
motor de Merwedehaven uitgevaren. Daarnaast denken we in
service Europabreed.”
“Van de MAN-motoren hebben we
recentelijk een type D2862 LE444
kW 735 (1.000 pk) in het mvs
Tycho geïnstalleerd. Van dit type
zijn er de laatste maanden vijf aan
verschillende eigenaars verkocht.
De MAN Rollo-motoren worden
geleverd in een vermogensrange
tussen 270 kW en 735 kW.”

Bert Ridders (links) en Patrick Franke. (foto’s Johan de Witte).

Patrick Franke legt uit waarom de
MAN Rollo-motoren goed in de
markt liggen: ”Het is een voordelige en slimme manier om te anticiperen op de aankomende emissieeisen. De Groot biedt service, wij
als MAN Rollo ondersteunen.
"MAN is een sterk merk, het is een
perfecte motor voor de binnenvaart, met een maximaal koppel
in een breed toerengebied en een
onderhoudsinterval van 600 uur.
Voordelig in onderhoud en zeer
betrouwbaar!”

Mvs Tycho
Een telefoontje met Marinus de
Heer, aan het roer van het 1.293
ton grote mvs Tycho, leert dat zijn
schip met 1.000 pk MAN loopt als
een haas – hoewel een tandje terug
verstandig is voor het saldo in de
tank.
Hij had niet eerder met een MANmotor gevaren. “Maar het merk
is er al langer dan ik en heeft een
degelijke reputatie. Je maakt een
analyse van brandstofverbruik,
kijkt naar het in kosten relatief lage
ﬁlterpakket van Hengst en Parker

Racor, naar de inbouwmaten, het
gewicht, de aanschaf- en inbouwkosten en naar de prestaties. En
dat beviel mij.”
“Tijdens de overweging begreep
ik ook dat MAN Rollo verder gaat
dan alleen het leveren van een
motor. Daarnaast wordt de motor
in Neurenberg gemaakt en Zoetermeer heeft eventueel de onderdelen op de plank liggen. Met
De Groot Diesel Marine Services in Dordrecht als MAN Rolloinstallateur en -serviceverlener, heb
je wat je noemt alles bij de hand.”
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Bestuursvergadering vanaf boord via WhatsApp
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het voltallige bestuur van
Koninklijke BLN-Schuttevaer
afdeling Utrecht vaart. Het grote
voordeel daarvan is dat er in het
bestuur veel praktische kennis
is over varen en vaarwegen; elke
discipline is vertegenwoordigd,
van sleepboot tot tanker. Maar
vergaderen is lastiger aangezien
iedereen altijd onderweg is.
De oplossing: vergaderen via
WhatsApp.
Wie vaart, heeft meer moeite met
het plannen van vergaderingen.
Het is bijna niet te doen. De zeven
ondernemers uit het bestuur zijn
immers met hun schip onderweg
om geld te verdienen. Na een
try-out van een jaar is dit jaar de
kogel door de kerk: vergaderen
per app is een prima oplossing.

Daarvoor richtten ze een besloten WhatsApp-groep op: ‘Team
Utrecht’.

Sneller
Mailen gebeurde uiteraard al,
maar mailberichten kunnen lang
niet altijd direct worden gelezen.
Whatsappen werkt veel handiger.
“Deze wijze van vergaderen blijkt
een groot voordeel te hebben”,
stelt Freek van IJken, secretaris van
BLN-Schuttevaer afdeling Utrecht.
“Problemen, calamiteiten en feiten op de vaarweg kunnen direct
aangepakt worden. Je hoeft niet te
wachten tot de volgende vergadering.”

da’s. Live vergaderen kost minimaal een halve dag. Dit jaar is het
aantal vergaderingen op locatie
teruggebracht tot drie, en de varende ondernemers zijn daar maar
wat blij mee.

Actie ondernemen
Er zijn ook al successen geboekt
doordat het contact via WhatsApp
het mogelijk maakte sneller in
te grijpen. De leden melden een
probleem of voorval en zo nodig
kan dat direct aan het bestuur
voorgelegd worden met foto’s. Het
bestuur kan direct actie ondernemen richting vaarwegbeheerders of havenbedrijven.

Freek van IJken vergadert met behulp van WhatsApp tijdens het lossen in
Nijkerk. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Maandelijks vergaderen kost veel
tijd. Het schip afmeren en naar de
vergaderlocatie kost tijd, net als
het afstemmen van zeven agen-

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van A ndel 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

Een voorbeeld: afmeren bij de
Prinses Beatrixsluis bij een wildpassage midden tussen de ligplaatsen levert gevaar op door scherpe
randen in het remmingwerk. Dit
wordt na app-overleg direct en met
foto’s onderbouwd doorgegeven
aan Rijkswaterstaat. Er wordt ook
nog een kanttekening bij geplaatst
door het bestuur: “Het zou plezierig zijn dat wildpassages niet in
het midden van de ligplaatsen zitten, maar aan de uiteinden.”
Een ander voorbeeld: een schipper
meldde dat het fout ging bij het
plaatsen van lantarenpalen bij
de overnachtingsplaatsen van de
Prinses Beatrixsluis. De trossen

van de schepen liepen er te dicht
langs. Er waren pas enkele palen
geplaatst, maar door de directe
actie van het bestuur via de app
werden Rijkswaterstaat en aannemer Sas van Vreeswijk vrijwel
direct geïnformeerd. Hierdoor
werd het verplaatsen van tientallen lantarenpalen voorkomen. De
palen kregen een andere plek, verder van de kade af. Zo kunnen ze
niet meer beschadigd raken door
de trossen en hebben de schippers
er geen hinder meer van.

Beeldvergaderen
De app bevalt zo goed dat afdeling
Utrecht eraan denkt deze manier

van werken bij het hoofdbestuur
voor te stellen en alle afdelingen
op eenzelfde manier aan elkaar
te koppelen. Dan kunnen de contactpersonen van de afdelingen
elkaar direct informeren over wat
er speelt.
Notuleren is ook overbodig geworden: je draait alle berichten
van de groepsapp uit en je hebt
maandelijks alles wat er gebeurd
is in een korte omschrijving met
foto’s in één document bijeen.
Team Utrecht denkt ook al over
beeldvergaderen via internet. Maar
daarvoor moet de internetdekking
op het water eerst overal beter zijn.

Tankvaart soepel over op elektronisch melden
Het lijkt erop dat de tankvaart
zich prima heeft voorbereid op
de elektronische meldplicht,
zo schrijft Bureau Telematica
Binnenvaart op zijn website.
Sinds de invoering op 1
december wordt gebruik
gemaakt van BICS.
“Wel lijkt er nog wat onduidelijkheid te zijn omtrent de voortgangsmelding”, aldus BTB. “Elk
tankschip dat zijn reis begint, of
het beheersgebied van een andere

autoriteit binnen vaart, dient zich
nog per marifoon te melden. Dit
ter controle of de gegevens uit de
elektronische melding aanwezig
en volledig zijn. Daarna hoeft er
geen update van passage per marifoon gegeven te worden.”
In de praktijk betekent dat dus
dat een tanker vertrekkend vanuit Rotterdam zich elektronisch
aanmeldt met als eerste meldpunt
IVS90 in BICS. Vervolgens meldt
het schip zich (per marifoon) aan
bij verkeerscentrale Dordrecht ter

controle van de reisgegevens.
Wanneer de grens met Duitsland
wordt gepasseerd is een nieuwe
marifoonmelding nodig aan de
Revierzentrale Duisburg. Ook zij
zullen controleren of alle reisgegevens in hun systeem beschikbaar zijn.

meer te melden via VHF.
BTB heeft signalen ontvangen van
vaarweggebruikers dat de Duitse
vaarwegautoriteiten nog wel een
voortgangsmelding per marifoon
verwachten. BTB gaat daar achteraan om te vragen of en wanneer
dat verandert.

Op het Nederlandse deel van de
Rijn zijn in Tiel en Nijmegen de
B.11 borden met het onderbord
‘meldplicht’ verwijderd. Hier hoeven tankvaartschippers zich niet

Nieuwe werkwijze met
elektronisch melden:
1. BICS-melding versturen naar de
lokale bevoegde autoriteit (voor
Nederland is dat altijd IVS90 als

eerste meldpunt, voor Duitsland
de dichtstbijzijnde Revierzentrale)
2. Per VHF aanmelden bij de
dichtstbijzijnde IVS-post of
Revierzentrale
3. Per VHF melden als met een
B.11-bord aan de wal een meldplicht wordt aangegeven
4. Per VHF melden als het schip
een beheersgebied verlaat of
invaart (altijd aangegeven met
een B.11-bord)

Logistieke activiteiten ook in 2019 actueel
Bij het Bureau Voorlichting Binnenvaart zijn de logistieke werkzaamheden binnen Maatwerk
Voorlichting Binnenvaart een vast
en succesvol onderdeel geworden.
De portefeuille aan opdrachten
wordt steeds groter. Met een logistiek adviseur aan ons verbonden en sinds begin dit jaar ook
een logistiek adviseur in dienst
hebben we een vast team dat zich
dagelijks inzet om (nieuwe) lading
voor de binnenvaart binnen te

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

halen. En met succes, want nog
steeds zijn er nieuwe verladers en
ladingstromen die hun weg naar
het water vinden.

Projecten en opdrachten
Lopende projecten waar de
adviseurs dit jaar actief waren,
zijn Overijssel, Lean & Green
Off-Road, Gelderland en ZuidHolland. De eerste drie opdrachten lopen ook volgend jaar door.
Daarnaast hebben we dit jaar

een opdracht gekregen van de
Gemeente Den Helder om te
kijken naar potentiële ladingstromen die via de Kooyhaven
zouden kunnen lopen. Hier zit
voldoende potentie om ook volgend jaar nog mee verder te kunnen. Daar worden gesprekken
over gevoerd.
Dan zijn we ook gevraagd door de
Provincie Utrecht om ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van een beleidsvisie rondom
goederenvervoer over water. Dit
doen we in samenwerking met
het EICB en deze opdracht wordt
begin volgend jaar afgerond.
Wellicht zit daar dan weer een
vervolg in.
Tot slot hebben we een nieuwe
opdracht verkregen vanuit het

programma MIRT-goederencorridor voor het in kaart brengen van
afvalstromen voor de corridors
Oost en Zuidoost. Deze werkzaamheden starten in 2019.

Logistieke vragen
Naast de diverse logistieke projecten die we uitvoeren voor
opdrachtgevers wordt het BVB
vrijwel wekelijks rechtstreeks benaderd door bedrijven die in de
onderzoekende fase wat meer
informatie willen over de mogelijkheden van binnenvaart.
Dan zijn de logistiek adviseurs
van het BVB ook actief bezig om
te kijken naar de mogelijkheid
suikerbieten weer over water te
vervoeren. Dit is al eerder onderzocht en is toen niet echt van de

grond gekomen. Gekeken wordt
nu vooral naar stromen vanuit
Limburg en Flevoland.
De verlader kijkt naar de mogelijkheden vanwege het duurzaamheidsaspect en de alsmaar
groter wordende congestie op de
weg. We hebben hiervoor enkele
scenario’s uitgewerkt die er haalbaar uitzien. Het ligt nu bij de verlader die hier intern weer draagvlak moet creëren.

Kantoorsluiting
In verband met de feestdagen is
het BVB-kantoor op maandag 24
en maandag 31 december gesloten.
Namens de medewerkers en het
bestuur wensen we iedereen heel
ﬁjne feestdagen en een voorspoedig 2019!
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Vondsten van de bodem vertellen het
verhaal van de Maas
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Archeologisch onderzoek in
de geul en bedding van de
Maas tussen Maastricht en
Roosteren heeft uitgewezen
dat er in vroeger eeuwen veel
bedrijvigheid en scheepvaart op
de rivier was. Het graven naar
grind door het Consortium
Grensmaas heeft veel geheimen
van de Limburgse Maas
blootgelegd.
Het onderzoek vindt plaats onder leiding van de archeoloog Jan
Roymans van archeologisch adviesbureau RAAP uit Weert. “De Maas
zelf is in het verleden nauwelijks
onderzocht. Nu wordt de rivier op
zijn kop gezet in het kader van de
veiligheid om meer opslagruimte
te verwezenlijken voor het hoge
water. Dit is een uitgelezen kans
om archeologisch onderzoek te
doen met deze baggerwerkzaamheden.
Archeologen zijn gewend om in
een gecontroleerde omgeving te
werken. Dit is even iets anders. Je
moet proberen overeind te blijven
tussen die grote baggermachines
en binnenvaartschepen.”
Het Consortium Grensmaas ﬁltert
met een grote magneetconstructie
ijzeren voorwerpen uit het gewonnen grind. Roymans: “Wij zetten
een bak onder de lopende band
en komen van tijd tot tijd kijken.
Het gaat hier om ijzeren voorwerpen uit vroegere eeuwen. Ik weet
dat er ook bronzen, zilveren en
wellicht gouden vondsten tussen
zitten, maar die haal ik er met een
magneet niet uit. Die worden vermalen met het grind.”
“Ik had het liever anders gezien.
Het is net als bij Sinterklaas: je
hebt een verlanglijstje, maar je
moet realistisch blijven. Je kunt

niet alles doen, want dat zou te
veel kosten. We kunnen nu die archeologische waarnemingen doen
door de ﬁjne samenwerking met
de grindproducenten.”

Molenstenen
Roymans benadrukt: “Dit is een
archeologisch project van lange
adem. We kunnen hier vooruit
tot 2025.” Hij vertelt dat hij al
veel vondsten uit de Maas heeft
gehaald. Bij elkaar gaat het al om
enkele duizenden kilo’s.
Hulp krijgt hij van de amateurarcheologen bij het schoonmaken
van de vondsten. Hij werkt ook
samen met het Restauratie-atelier
in Heerlen. En niet te vergeten de
medewerkers op de baggermolens
die zelf ook opletten of ze tussen
het gewonnen grind iets zien.
“Er was veel scheepvaart op de
Maas tussen Luik en Dordrecht.
Laatst werd ik gebeld door een
baggeraar, die me vertelde dat ze
een paar stenen hadden gevonden met gaten erin. Of ik eens
wilde komen kijken. Het waren
vier molenstenen uit de 13e eeuw.
Die werden niet alleen gebruikt in
wind- en watermolens maar ook
in tredmolens. De molenstenen
werden gemaakt van vulkanisch
gesteente, tefriet genaamd, en
kwamen rechtstreeks uit groeven
in de Eifel. Ze werden via de Moezel en de Rijn naar Dordrecht vervoerd en daar verhandeld. En via
de Maas verder getransporteerd.”
“Over land vervoeren ging lastig. Ze wogen 150 kilo per stuk.
Waarschijnlijk zijn ze op de Maas
overboord geslagen of was het
schip gezonken. Die molenstenen waren een handelsproduct en
vertegenwoordigden een waarde
die toentertijd te vergelijken was
met die van een huis.Ik vermoed
dat de molenaar
op de kade heeft
gevloekt, toen hij
bemerkte dat zijn
molenstenen niet
aankwamen.
Ook gingen veel ijzeren producten per
schip van zuid naar
noord over de Maas.

Een 16e-eeuwse schoorboom met een huismerk van een smid of schipper.
(foto’s Noud van der Zee)

Archeoloog Jan Roymans “Ik heb veel hoeﬁjzers gevonden op de rand van de bedding van de Maas. Die waren vermoedelijk van paarden die schepen stroomopwaarts trokken.”

In die tijd had je bij Luik veel ijzermijnen. Ik heb bijvoorbeeld veel
spijkers gevonden. Allemaal van
hetzelfde type en niet gebruikt. En
dat betekent overboord geslagen
handel.”
“In het streekmuseum in Stevensweert/Ohé en Laak heb ik ijzeren
bijlen bekeken. Ze waren van dezelfde datum en nooit gebruikt
en waren bovendien niet gesteeld,
maar wel gescherpt. Die bijlen
hadden vermoedelijk in een ton
gezeten. Met veel andere vondsten, zoals speerpunten en strijdbijlen, gebeurde dat waarschijnlijk
ook.”
“Als je handel hebt, heb je ook
schepen nodig. In veel Nederlandse
rivieren hebben we resten van schepen gevonden. Maar in dit deel van
de Maas hebben we geen scheepsresten aangetroffen. En dat geeft stof
tot nadenken. Ik heb bij mezelf de
vraag gesteld hoe dat kan.”
“Eigenlijk is het antwoord simpel.
De Maas was een grillige rivier. Na
hevige regenval kon het water heel
hoog staan en dan kon het gevaarlijk zijn. Bij weinig of geen neerslag kon de Maas droogvallen en
dat betekende dat een gezonken
schip op de bodem van de Maas
geborgen kon worden.
‘’Ik heb dus geen vaartuigen ge-

vonden in de Maas, maar ik heb
wel indirect bewijs van scheepvaart op deze rivier in vroeger dagen. Honderden bootshaken en
schoorbomen zijn gevonden.
Schoorbomen werden gebruikt
om schepen op koers te houden.”
“Op de schoorbomen waren tekens
ingekerfd. Dat zijn 16e-eeuwse
huismerken van een smid of
schipper. Ik heb veel van die huismerken bekeken. Volgens mij zijn
die huistekens in een smederij op
de schoorbomen aangebracht.
Als het huistekens van een rederij
zouden zijn, dan werden ze vooraf
besteld. Het lastige van die huismerken is dat je die ook tegenkomt bij veel ambachten als steenhouwer en gereedschapsmaker.”

Hoeﬁjzers

verloren.”
“Gevonden keukengerei en potten
vertellen ook iets over het leven
aan boord. Het blijkt dat er een
haard aan boord was. Een haal
waaraan je een kookketel boven
het open vuur kon hangen, is in
de rivier gevonden. Er kon dus gekookt worden aan boord.”
“We vonden ook een opvallend
groot aantal hoeﬁjzers. Het zijn
speciale hoeﬁjzers, die bijna allemaal dicht gewerkt zijn. Als je
hoeﬁjzers dichtmaakt, dan krijgen ze het effect van een sneeuwschoen. We vonden ze op de rand
van de bedding van de Maas. Dat
is geen toeval meer. Ik denk dat dit
te maken heeft met paarden die
stroomopwaarts schepen trokken.
De oudste hoeﬁjzers dateren van
de jaren 800-900.”

Roymans heeft ook het ijzeren
scheepsgereedschap van schippers
als bijvangst van de grindwinning
van het Consortium Grensmaas
letterlijk boven water kunnen
halen. Het blijkt dat schippers
ook timmerlieden waren. Allerlei
soorten beitels, hamers, bijlen en
lepelboren heb ik aangetroffen in
een oude bedding van de Maas.
Veel schippers repareerden zelf veel
aan boord. Het scheepsgereedschap sloeg overboord en ging zo

Buiten de scheepvaart kwamen
ook attributen uit de visserij boven
water. Bijvoorbeeld zogenaamde
visstekers. In zo ’n vissteker zat
een lange steel. Er zaten ook weerhaken aan deze stekers. Ze werden
bij laag water gebruikt bij de visvangst op de Maas.
Er komt een grote tentoonstelling over de Maas in het Limburgs
Museum in Venlo. Die gaat in
2020 van start en duurt een jaar.
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Noord-Brabant wisselt de vlag met Rhenus PartnerShip
DOOR JOHAN DE WITTE

Scheepsbevrachtingskantoor
Noord-Brabant Rotterdam,
kantoor houdende aan de
Boelewerf in Ridderkerk,
wisselde de vlag voor die
van reeds bestaande partner
Rhenus PartnerShip. Rhenus
nam DAP Barging eveneens
onder haar vleugels, waarmee
Noord- Brabant en DAP Barging
geïntegreerd zijn in Rhenus
PartnerShip Zwijndrecht.
De LBH Group komt als grootaandeelhouder van DAP Barging door
deze overname tot nauwe samen-

werking met Rhenus PartnerShip,
waarmee beiden ﬁrma’s hun positie in zee- en binnenvaarttransport
versterken, ofwel: één plus één is
drie.
In deze nieuwe samenstelling wappert de Rhenus-vlag aan de Boelewerf waar de bestaande crews van
de ﬁrma’s, onder de nieuwe naam
Rhenus LBH PartnerShip BV, hun
plek hebben gevonden.
Voor de vlagwisseling zijn we present bij Noord-Brabant op het
moment dat Kaub plus 35 geeft,
Maxau aardig wast en het erop
lijkt dat de Rijnvaart na maanden

Rhenus PartnerShip heeft als specialist vele disciplines. Bij de binnenvaart staat de organisatie met elk soort lading en logistiek prominent op de agenda. De ‘Rhenus-BV’ is met afstand de grootste logistieke binnenvaartorganisatie in Europa en wereldwijde hoofdrolspeler
in transport en logistiek.
Noord-Brabant is als zelfstandig kantoor opgericht in 1982. Aanvankelijk was het bevrachten van agriproducten de hoofdmoot. In 1993
werden Noord-Brabant en Rhenus-Stinnes partners, hetgeen de positie in de markt met een breed scala aan scheepsladingen aanzienlijk
heeft versterkt.
DAP Barging bestaat sinds 1998. De ﬁrma existeerde als betrouwbare
partner voor de binnenvaart met een breed pakket aan scheepsladingen en logistieke diensten. Op de kop af twintig jaar! Vanaf de start
was de wereldwijd opererende scheeps- en ladingagenturen groep
LBH partner van DAP Barging.
Lagendijk Brothers Holding (LBH) uit Rhoon is de grootste particuliere scheepagent ter wereld. Het bedrijf is in 1984 door de gebroeders Lagendijk opgericht, ontstaan uit agentschappen, stuwadoors en
handel en nu in 35 landen gevestigd met zo’n zeventig kantoren.

De crew van Noord-Brabant. (foto’s Johan de Witte)

extreem laagwater weer redelijk
aan de ijk zal liggen. De markt reageert explosief en laat de in drie
talen telefonerende medewerkers
van Noord-Brabant de decibels tot
ouderwets beursniveau doen stijgen. De markt speculeert. Het adventwater heeft woord gehouden.
Noord-Brabant ging met Willem
Mosterdijk en Kees Griep van start
in een 8 vierkante meter groot
kantoor aan de Delftse Vaart. Ze
groeiden snel, Mosterdijk trok
naar Duisburg en Leo van Oeve-

De nieuwe crew van Rhenus LBH PartnerShip.

ren, Alf Lokkertsen, Eltje Warris en
Pol Boon kwamen erbij voor de
kennis en ﬁnanciële versterking.
Noord-Brabant bracht het met
Rhenus-Stinnes als partner tot dik
5 miljoen ton omzet per jaar.
DAP Barging werd in 1998 gelanceerd door Dirk van der Plas met
LBH als aandeelhouder. Als eerste realiseerde DAP Barging, ook
in samenwerking met LBH, het
lichten van de Capezise-schepen
buiten de sluis van IJmuiden. Het
aanbod was groot, soms 30.000

tot 50.000 ton in 36 uur boordboord, lading die de binnenvaart
naar het achterland vervoerde. Zowel voor Noord-Brabant als DAP
Barging heeft sociale betrokkenheid met de varende families altijd
een grote rol gespeeld!
De vlag is gewisseld, service wordt
versterkt, ervaring is aanwezig, de
focus ligt op de jeugd. De totale
crew van de ﬁrma’s opereert als
vanouds vanaf de Boelewerf. Volle
kracht vooruit met Rhenus LBH
PartnerShip.

Kansen voor meer zware transporten over water
Duitse verladers en expediteurs
willen meer gebruik maken van
de vaarwegen voor het transport
van zware en ondeelbare lading.
VEMAGS, een online tool voor
het aanvragen van vergunningen
voor deze transporten en de
coördinatie ervan, wordt in 2019
uitgebreid naar de binnenvaart.

dergelijke wegtransporten. Tijd
is belangrijk in onze branche:
als er een turbine uitvalt in een
krachtcentrale moeten we hem
snel kunnen vervangen. Voor binnenvaartvervoer hebben we geen
vergunning nodig, wat tijdwinst
oplevert.”

Lading bundelen
Het aantal zware transporten in
Duitsland neemt toe. Ze vinden
vooral op de weg plaats, gevolgd
door het spoor en de waterwegen.
Tijdens de eerste negen maanden
van 2018 registreerde het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in
totaal 299.653 zware transporten
op de weg, 5.492 op het spoor en
559 op de vaarwegen.

Snelheid
Onder meer Siemens vervoert veel
zware lading over water. Het gaat
bijvoorbeeld om (onderdelen
van) windturbines. Hoewel multimodaal transport complexer is
dan wegvervoer kiest het concern
toch vaak voor de binnenvaart.
“Op de wegen vormen de verouderde bruggen steeds vaker een
bottleneck”, zei Andrea Kowalski
van Siemens onlangs tijdens een
congres van de Duitse promotieorganisatie voor binnen- en kustvaart (spc).
“Bovendien duurt het lang om
vergunningen te krijgen voor

Met de uitbreiding van VEMAGS
naar de vaarwegen krijgen verladers en expediteurs vanaf 2019
meer inzicht in de mogelijkheden
om zware lading per binnenschip
te vervoeren.
Expeditiebedrijf Kübler ziet mogelijkheden om lijndiensten op te
zetten. “Als meerdere expediteurs
hun zware lading bundelen op
de vaarweg, kunnen we de wegen
ontlasten, de vervoersprijs verlagen en de aankomst van lading
nauwkeuriger voorspellen.”
Door het teruglopen van onder
meer kolen- en ertstransporten
wil ook de Duitse Binnenrederij
zich sterker gaan richten op zware
transporten. Problematisch zijn
volgens de rederij de bouwvalige
toestand van sluizen en scheepsliften, het tekort aan personeel op
de sluizen en de lage waterstand.
“Hier is werk aan de winkel.”

Siemens vervoert regelmatig zware lading via de waterweg. (foto Bayernhafen)
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Wilt u ook
schipper
op onze
Waalpontjes
worden?

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.

Neem dan contact
met ons op.
PO

mogelijkheid tot time-charter
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 8000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
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www.uiterwaarde.nl • T 0344 68 16 44

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
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Na zes jaar alsnog recht voor Gerwil Crewing
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Overleg

De Raad van State heeft een
boete van 144.000 euro voor
Gerwil Crewing vernietigd.
Die was opgelegd door het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wegens werken
met buitenlanders zonder
tewerkstellingsvergunning.
Het oordeel is dat de UWV
in gebreke is gebleven bij het
faciliteren van het uitzendbureau
uit Urk.

Het CBRB, de toenmalige Binnenvaart Branche Unie (nu BLN),
de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Inspectie SZW en
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gingen in overleg over de ontstane
situatie en Gerwil Crewing bood
zijn diensten aan om de matrozen
over te nemen en zo een doorstart
te bewerkstelligen.“Tijdens het
doorlopend overleg met onder
andere het UWV werd de suggestie gewekt naar Gerwil Crewing
dat wij door konden werken op
de reeds bestaande tewerkstellingsvergunningen”, vertelt Louwe
Hakvoort, directeur van Gerwil
Crewing. “Door het overleg en
ingrijpen werd er een crisis voor
binnenvaartondernemers
voorkomen. Na verloop van tijd kwam
SZW op bezoek, met de opmerking: ‘Het is niet soepel verlo-

In 2012 kwamen ruim 200 buitenlandse matrozen zonder werk te
zitten doordat een ander bureau,
Gyron Crew, door een strafrechtelijk onderzoek met zijn uitzendwerkzaamheden stopte. Door
het wegvallen van de 200 matrozen dreigden ﬂink wat binnenvaartondernemers in problemen
te komen.

pen, wij willen de gang van zaken
onderzoeken.’” Hakvoort verleende daaraan direct zijn medewerking.

Boete
Tot verbazing van Hakvoort veranderde het onderzoek al snel in een
boete van 144.000 euro voor Hakvoort. Achttien matrozen bleken
niet aaneengesloten in Nederland
werkzaam te zijn geweest. Er hadden ook nieuwe tewerkstellingsvergunningen moeten komen en
de oude hadden ingeleverd of ingetrokken moeten worden; anders
konden die nieuwe vergunningen
niet worden verstrekt.
Een taak voor het UWV en niet
voor Gerwil Crewing, aldus Hakvoort. “Het UWV gooide het loket
dicht en werd stil naar ons.” Dat
resulteerde in de boete en een zes
jaar durende strijd.
Er volgde een bezwaarprocedure

bij SZW. De boete werd gehalveerd. Hakvoort was het er nog
niet mee eens. Geheel buiten zijn
schuld en de schuld van de schippers was een boete opgelegd. “Het
systeem deugt niet en werkt niet,
het is onrechtvaardig. Wij probeerden te helpen.”
Op het moment dat de boete
opgelegd werd, moest hij direct
betalen ondanks het aangetekende
bezwaar. De halvering van het
boetebedrag sterkte hem in zijn
opvatting en hij stapte naar de
rechter. Die verlaagde de boete
nog verder.

Eindelijk gezuiverd
Nog niet tevreden over het resultaat en het gevoel van onrecht
door een falende overheid zocht
Hakvoort het hogerop: bij de Raad
van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
stelde Gerwil Crewing afgelopen

november volledig in het gelijk,
vernietigde de boete en veroordeelde de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tot het betalen van de kosten van
het hoger beroep.
Hakvoort is teleurgesteld in de
gang van zaken. Zijn bedrijf heeft
door de fouten veel schade geleden. Hij twijfelt nog of hij die
schade gaat verhalen. “Mensen
denken: waar er twee kijven, hebben er twee schuld. Het heeft in
de afgelopen zes jaar gemiste opdrachten en een beschadigd imago
opgeleverd”, zegt Hakvoort. “Het
systeem deugd niet.”
Aan de ene kant wil hij dat duidelijk maken, aan de ander kant zit
Hakvoort niet te wachten op een
weer jaren durende procedure.
Zijn christelijke geloof heeft hem
in die zes jaar doen geloven dat
alles goed zou komen en heeft
hem overeind gehouden.

Nieuwe directeur voor ASSA ABLOY Hospitality Benelux
Jeroen Coesmans is sinds 3
december managing director
bij ASSA ABLOY Hospitality
Benelux. Hij is de opvolger van
Koos Burgman.
Jeroen Coesmans heeft diverse
directiefuncties bekleed, onder
ander bij Stenman en Hunter
Douglas.
“ASSA ABLOY Hospitality is als
wereldwijde marktleider in hotelbeveiliging verheugd dat Jeroen
Coesmans met zijn internationale
managementkennis de Beneluxmarkt nog meer kan versterken en

de organisatie nog efﬁciënter vorm
kan geven”, stelt het bedrijf in de
bekendmaking van de benoeming.
Koos Burgman heeft veel vertrouwen in zijn opvolger: “Hij is een
jong, ondernemend persoon met
ambities.”
Burgman richtte in 1982 het bedrijf Burgman Security op. Dat
verkocht hij na 35 jaar aan ASSA
ABLOY Hospitality, dat ook
op cruiseschepen toegangs- en
beveiligingssystemen levert. “Het
is een stabiele organisatie en
ik ben dankbaar dat ik op deze
manier mijn werkzaamheden

kan afsluiten en overdragen aan
Jeroen”, aldus burgmans.
Coesmans: “Ik vind het een eer
om oprichter Koos Burgman te
mogen opvolgen en zie ernaar
uit om de mogelijkheden die het
kundige team in combinatie met
de hoogwaardige producten en
services bieden te verzilveren.”

Koos Burgman heeft de leiding overgedragen aan Jeroen Coesmans.
(foto ASSA ABLOY Hospitality)

Vlaanderen geeft breder
Damen bouwt onderzoeksschip voor Rijn
Schipdonkkanaal nog niet op Damen Shipyards gaat in opdracht kersklok heeft, wordt onder meer een dieselelektrische aandrijving.
De Vlaamse regering heeft
de helft van alle 320
‘reservatiestroken’ voor
infrastructuur geschrapt omdat
deze tot onzekerheden leiden
terwijl er hoogstwaarschijnlijk
nooit iets mee zal gebeuren. Het
grondstuk voor de realisatie van
een betere vaarwegverbinding
met Zeebrugge – via het
Schipdonkkanaal – is versmald
maar niet uit de plannen
verdwenen.
Op de gewestplannen staan sommige reserveringen al jaren ingetekend zonder het perspectief dat
de geplande infrastructuur er ooit
komt. Voor eigenaren van vastgoed in deze stroken brengt die
onzekerheid met zich mee. Ze
mogen er in principe niets nieuws
bouwen en moeten er rekening
mee houden dat ze altijd onteigend kunnen worden.

Geschrapt
Ongeveer de helft van de reservatiestroken is nu geschrapt omdat
de overheid er hoogstwaarschijnlijk nooit gebruik van zal maken.
Ook voor de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal,

het Aﬂeidingskanaal van de Leie,
waren in de gewestplannen ruime
reservatiestroken aangeduid. Ze
waren niet overal even breed, en
de onderliggende bestemming
verschilde in Oost- en WestVlaanderen. Dit zorgde voor juridische onzekerheid bij eigenaars
en gebruikers en legde een claim
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de activiteiten.

van de Duitse overheid een nieuw
onderzoeks- en werkschip voor
de Rijn bouwen. Die gaat de Carl
Straat vervangen. Dat schip (foto)
dateert uit 1966.
De Carl Straat, die een soort dui-

Geen draagvlak
De overheid heeft nu beslist om
de reservatiestroken wel te versmallen maar niet te schrappen.
De volledige reservatiezone wordt
ingekrompen met 115 hectare,
zonder dat eventuele aanpassingen aan het kanaal in de toekomst
in het gedrang worden gebracht.
In Vlaanderen is jarenlang gediscussieerd over en geprotesteerd tegen de verbreding van het
Schipdonkkanaal om de haven
van Zeebrugge beter te verbinden
met het binnenlandse netwerk
van vaarwegen.
De plannen staan momenteel in
de ijskast omdat er geen draagvlak
voor is. Maar helemaal schrappen
gebeurt dus nog niet.

(foto WSA Duisburg-Ruhrort)

ingezet om verloren lading of
wrakstukken te lokaliseren en te
bergen en voor inspecties van de
vaargeul en kunstwerken.
Het nieuwe schip wordt 17 meter
langer dan de Carl Straat en krijgt

Het WSA Duisburg-Ruhrort zal de
nieuwbouw, die 23 miljoen euro
kost, in 2020 in gebruik nemen.
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Maritime Industry kijkt vooruit naar jubileumeditie
primeur hebben, want we zijn de eerste
beurs die gebruik maakt van deze vernieuwde en uitgebreide beursvloer. En die extra
vierkante meters kunnen we goed gebruiken, aangezien de laatste edities volgeboekt
waren. Door deze uitbreiding is de beursvloerindeling ook vernieuwd.”

De vakbeurs Maritime Industry viert op
7, 8 en 9 mei 2019 zijn 15-jarig bestaan.
Easyfairs heeft de eerste plannen voor die
jubileumeditie bekendgemaakt. Zo komt
er een centrale jubileumzone, is er door
de verbouwing van de eerste etage een
nieuwe indeling en verbindt de beurs zich
ook dit jaar aan een goed doel: Stichting
Vrienden van het Sophia.

Uitbreiding eerste verdieping

“We gaan voor deze jubileumeditie ﬂink vernieuwen”, zegt Babette Fokkens namens de
beursorganisatie. “Niet alleen vanwege het
jubileum, maar ook door de uitbreiding van
Evenementenhal Gorinchem."
"Begin 2019 wordt begonnen met de
verbouwing van de eerste etage tot
een
volwaardige
beursvloer.
Hierdoor ontstaat 2.000 extra vierkante
meter aan expositieruimte.”
De verbouwing is vóór Maritime Industry afgerond, vertelt ze. “Waardoor wij een

De nieuwe beursvloerindeling bestaat onder
andere uit een centrale jubileumzone “waar
geschiedenis, heden en toekomst centraal
staan”. Verder geeft Maritime Industry een
blik op de toekomst met virtual reality, is er
aandacht voor de nieuwe emissie-eisen voor
de binnenvaart en treft de bezoeker een uitgebreid aanbod aan van de allerlaatste technieken.
Fokkens: “In vijftien jaar is de beurs gegroeid tot een toonaangevende vakbeurs
waar specialisten in de maritieme industrie
hun oplossingen, producten en innovaties

(foto Easydairs)

aan de markt presenteren. Dat zal in 2019
niet anders zijn. Sterker nog: het aanbod
zal nog completer en uitgebreider zijn dan
voorheen door de uitbreiding van de eerste
verdieping.”

Daarnaast verbindt Maritime Industry
zich ook in 2019 weer aan een goed doel.
Deze keer is dat Stichting Vrienden van het
Sophia. Deze stichting doet er alles aan om
het verblijf voor kinderen in het ziekenhuis
zo aangenaam mogelijk te maken en draagt
bij aan de ﬁnanciering van wetenschappelijk
onderzoek en vernieuwende projecten.

Nieuw aircosysteem
Afgelopen zomer is Evenementenhal
Gorinchem voorzien van een nieuw, energiezuinig aircosysteem. “Er heerst nu altijd een
vriendelijk klimaat in de beurshal, en dat
was een must, zo bleek ook tijdens afgelopen editie die plaatsvond onder zomerse
omstandigheden.”
Ook het parkeerterrein van Evenementenhal
Gorinchem is heringericht. Er zijn 150 extra
parkeerplekken gerealiseerd en alle in- en
uitritten zijn vernieuwd ten behoeve van een
vlottere doorstroming.”
“Ook is het parkeerterrein voorzien van slagbomen, waardoor exposanten en bezoekers
hun auto veilig en bewaakt kunnen parkeren. We hanteren sinds de zomer een klein
parkeertarief van 5 euro per dag.”
De vijftiende editie van Maritime Industry is
op 7, 8 en 9 mei 2019 te bezoeken van 13.00
tot 21.00 uur. Met meer dan 500 exposanten en ruim 10.000 bezoekers is Maritime
Industry het meest complete platform voor
de binnenvaart. Op dit moment hebben al
300 exposanten zich ingeschreven voor de
jubileumeditie.

Kijk voor meer informatie op
www.maritime-industry.nl.

Bingen

55

In Bingen kan de binnenvaart sinds kort
gebruik maken van nieuwe ligplaatsen. Ze
vervangen de voormalige ligplaatsen die
moesten wijken voor de Landesgartenschau
in 2008. De vaarwegbeheerder heeft meerpalen geplaatst met de mogelijkheid om aan
de wal te gaan en de auto af te zetten.
Nabij de vroegere Industriekraan is afmeergelegenheid gecreëerd voor schepen die
technische problemen hebben en gerepareerd moeten worden.
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BDB verhuist
De Duitse binnenvaartvond BDB verhuist
van Haus Rhein in Duisburg-Ruhort naar het
vlakbij gelegen “Schifffahrtshaus”. De bond
opent begin 2019 de deuren op deze nieuwe
locatie. De BDB huurde jarenlang kantoorruimte in Haus Rhein, dat eigendom is van
de Vereniging voor Europese Binnenvaart en
Waterwegen (VBW). De huurovereenkomst
wordt niet verlengd.
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Nieuwe opleidingsschip STC wordt hotelschip
Donderdag 13 december heeft
de Rotterdamse wethouder
Said Kasmi (Onderwijs) het
conceptueel ontwerp voor het
nieuwe opleidingsschip van
STC Group onthuld. Leerlingen,
studenten, bemanningsleden en
docenten zijn nauw betrokken
geweest bij het bedenken van
de naam, het vaststellen van
het programma van eisen en de
ontwerpfase.
Na ruim vijftig jaar trouwe dienst
zijn de binnenvaartschepen Prinses Christina en Prinses Beatrix
toe aan vervanging. De vroegere
KOFS-schepen zijn nu achttien
jaar ‘in dienst’ bij STC Group.
Het eerste nieuwe schip zal in
het voorjaar van 2021 in gebruik
worden genomen. Het wordt een

hotelschip, dat de naam Ab Initio
krijgt. In een latere fase worden
ook een duwboot en een duwbak
aan de vloot toegevoegd.

Leerzaam
De afgelopen maanden heeft een
groep van betrokkenen, geïnspireerd en begeleid door bedrijven
uit de sector, zich gebogen over
het conceptuele ontwerp van het
hotelschip. Daarbij hebben zij
rekening gehouden met eisen op
het gebied van duurzaamheid,
herkenbaarheid,
operationele
kosten,
toekomstbestendigheid
en ﬁnanciële haalbaarheid. Dit
programma van eisen is eerder
opgesteld door hbo-studenten van
Rotterdam Mainport Institute en
bemanningsleden van de huidige
schepen.
Astrid Kee, lid van het college van

bestuur van de STC Group is verantwoordelijk voor het bouwproject. Zij zegt: “Het van dichtbij
meemaken van dit ontwerpproces
is een unieke ervaring voor iedereen en ook heel leerzaam. Vanzelfsprekend en met veel plezier
hebben we leerlingen, studenten,
bemanningsleden en andere collega’s actief betrokken bij het ontwerpproces.”
“We zijn enorm trots op het conceptuele ontwerp dat er nu ligt
en kijken uit naar de volgende
fase. De samenwerking met het
bedrijfsleven gedurende dit proces
was niet alleen leerzaam voor iedereen, maar heeft ook geleid tot
een spannend, onderscheidend en
duurzaam concept.”

(foto STC Group)

Breakbulk krijgt de ruimte in de Waalhaven
Met een vernuftig doorschuifplan creëert het Havenbedrijf
Rotterdam extra ruimte in de
Waalhaven, speciaal voor de
breakbulksector. In de komende
drieënhalf jaar veranderen in
totaal 12 hectare bedrijfsterrein
en 1.155 meter kade van
gebruiker.
Daarnaast worden de terreinen en
haveninfrastructuur gerenoveerd

door het Havenbedrijf Rotterdam.
De hele operatie is bedoeld om de
breakbulksector in Rotterdam een
extra groei-impuls te geven.
“Met deze, samen met betrokken
bedrijven, zorgvuldig en langdurig voorbereide operatie, laten we
zien dat we de breakbulksector in
Rotterdam ruim baan geven”,
aldus Emile Hoogsteden, directeur
Containers, Breakbulk en Logistiek

van het Havenbedrijf Rotterdam.
“Het gaat dan met name om heavy
lift, projectlading, staal en non
ferro-metalen. Rotterdam is daar
al goed gepositioneerd vanwege
de unieke ligging, de verbinding
met de containerlogistiek en het
toenemend aantal lijndiensten
voor stukgoed en zware lading.
De investering die deze bedrijven en het Havenbedrijf nu gaan
doen, zal nog eens een extra sti-

mulans vormen om Rotterdam tot
dé breakbulk-hub van Europa te
maken.”
De herontwikkeling werd mogelijk doordat empty depot MRS van
de Waalhaven naar het shortseacluster in de Eemhaven is verhuisd. Dit maakt, tezamen met zeven doorschuifoperaties, dat vier
breakbulkbedrijven ruimte krijgen
om zich te moderniseren en verder
door te ontwikkelen.

Het gaat om Metaal Transport
(non ferro-metalen en staal),
Broekman Project Services (heavy
lift, projectlading en offshore),
J.C. Meijers (multi purpose terminal) en RHB (heavy lift en projectlading).
Met deze partijen heeft het Havenbedrijf Rotterdam deze maand
uitgifte-overeenkomsten en intentieverklaringen ondertekend.

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
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Havengeld Rotterdam gaat
1 procent omhoog

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

06-51125174

Havenbedrijf Rotterdam verhoogt het
havengeld voor 2019 met 1 procent.
Dat geldt zowel voor de zeevaart als
voor de binnenvaart. Deze gematigde
stijging was al in 2017 afgesproken
met havenondernemersvereniging
Deltalinqs, cargadoorsvereniging VRC en
de VNPI, de belangenbehartiger van de
petrochemische industrie.

rale olieproducten verder verkleind ten opzichte van omliggende zeehavens.

De haventarieven zijn toen vastgesteld voor
de jaren 2018-2020. Dat is zo gedaan om
de markt zekerheid te geven.
“Met deze behoudende tariefontwikkeling
zet Rotterdam in op concurrerende tarieven ten opzichte van de omliggende zeehavens”, aldus het Havenbedrijf.
De tarieven gelden voor de zeehavens van
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht
en Moerdijk.

Meer gebruiksgemak
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und wünschen eine traumhafte
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Conform de 3-jarige afspraak handhaaft
het Havenbedrijf ook een aantal bestaande
speciﬁeke maatregelen, zoals transshipment-kortingen voor containers, om de
Rotterdamse positie als containerhub te
versterken.
De haventarieven voor zeetankers met
ruwe olie worden 1,5 procent lager dan
de algemene stijging. Ook dat is uit concurrentieoogpunt: zo wordt het verschil in
haventarieven voor zeeschepen met mine-

Havengeld is één van de twee primaire
inkomstenbronnen van het Havenbedrijf
Rotterdam – naast huur en erfpacht van
terreinen. In 2017 ontving het Havenbedrijf
289,6 miljoen euro aan zeehavengeld en
€ 14,4 miljoen aan binnenhavengeld.

Komend jaar breidt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award-korting uit
voor de zeevaart. Voortaan mogen ook
chemicaliëntankers met een certiﬁcaat van
de regeling gebruik maken. Hetzelfde geldt
voor kleinere zeeschepen (met een draagvermogen onder de 20.000 ton). Die waren
eerst uitgesloten.
Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf
het proces rond de aangifte en inning vanhavengeld klantvriendelijker maakt voor
rederijen waarvan schepen de Rotterdamse
haven aandoen. In nauwe samenwerking
met de scheepvaart wordt de facturatie
completer, sneller en overzichtelijker gemaakt. De aanpassing in de facturatie van
zeehavengeld, boeien- en palengeld en
afvalstoffenhefﬁng wordt als eerste ingevoerd. Dit wordt komend jaar afgerond.
In 2019 start het Havenbedrijf ook met
de modernisering van het systeem voor
de binnenvaart. Het doel is het gebruiksgemak te vergroten.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

30%

Lezersa

Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com

an

(op vert bieding
deze ad oon van
vertenti
e)

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl
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AmaMagna: in alles buitengewoon

DOOR JOHAN DE WITTE

In maart 2019 zullen we
uitgebreid berichten over de
maidentrip van de Donaucruiser
AmaMagna tussen Vilshoven en
Boedapest. Maar deze imposante
schoonheid is té interessant om
de proefvaart op het Vuile Gat
voorbij te laten gaan!
Met vier thrusters van Veth Propulsion en evenveel elektromotoren
op een hybride systeem, gevoed
door vier Scania-hoofdmotoren
en vier Scania-generatoren en nog
twee voor de boordenergie, tikt
kapitein Jan de Bruin de 25 kilometer aan.
Kamphuisen Projects uit Wageningen kreeg opdracht van AmaWaterways’ baas Rudi Schrei-

ner om een buitengewoon luxe
Donaucruiser te realiseren. Het is
inmiddels de 21e!
Vahali Shipyards in Servië bouwde
het casco; via de Donau en Constanta kwam het met een semiafzinkbaar schip over zee naar
Rotterdam, om voor de afbouw
naar Shipyard Vahali in Gendt te
worden gesleept. Circa zeventig
leveranciers en installateurs realiseerden met elkaar dit buitengewone schip.
Het schip is 135 meter lang en
21,95 meter breed, heeft een
waterverplaatsing van pakweg
4.500 ton. In januari vertrekt de
AmaMagna naar Constanta.
De AmaMagna gaat varen tussen
Vilshoven en Boedapest. Er zijn

slechts 78 suites aan boord die
ongekend groot en comfortabel
zijn.
Vanzelfsprekend is er ‘haute cuisine’ in de diverse restaurants, zijn
er een zwembad, sauna, healthclub en een ‘uitklap-strand’ aan de
achtersteven met afmeergelegenheid voor waterscooters. Cruisen
plus dus!
Alles is aan boord, zelfs waarvan
u denkt dat het niet kan! Indien
u een weekje mee wilt, moet u –
buiten uitstapjes, winkelen en de
bar – met z’n tweetjes rekenen
op 680 euro per dag. Een stevige
prijs, maar u beleeft dan wel een
onvergetelijk weekje op een
buitengewoon schip.

Typegoedkeuring voor Kooimans schroefasafdichting
Scheepswerf Gebr. Kooiman
heeft typegoedkeuring
verkregen voor de Kooiman
Schroefasafdichting. Het bedrijf
uit Zwijndrecht levert deze zelf
ontwikkelde Stern Tube Aft Seal
al enkele jaren met succes. De
typekeur is verstrekt door Bureau
Veritas.
“Compact, simpel, robuust en ef-

fectief”, somt Gebr. Kooiman de
eigenschappen van de schroefasafdichting op. De afdichting is
geschikt voor retroﬁt en nieuwbouw. Met geïntegreerde trossenvanger biedt zij eveneens een goede bescherming van de schroefas
tegen ophoping van zand, vuil,
roest, et cetera.
Jarenlange ervaring met het installeren en repareren van andere

merken
schroefasafdichtingen
bracht Kooiman ertoe zelf een
schroefasafdichting te ontwikkelen. De achterafdichting is geïntegreerd met de trosbeschermer.
Hierdoor ontstaat een zeer korte
bouwlengte. De Kooiman Stern
Tube Aft Seal kan met typekeur
worden geleverd voor schroefasafdichtingen van 70 tot 300 millimeter.

Trosbescherming
De trosbeschermer functioneert
als huis voor de buitenste afdichtingen. De ruimte tussen de trossenvanger en het vaste deel van het
huis op de schroefaskoker wordt
gevuld met vet. Door de vetbuffer
en de extra buitenste afdichtingen
wordt lekkage van smeermiddel
nagenoeg volledig uitgesloten en
de as komt niet in aanraking met

(zout) water. Het ontstane labyrint voorkomt dat draden bij de
binnenste afdichtingen kunnen
komen.
De schroefasafdichting is in staat
thermische axiale en radiale uitzettingen te absorberen. Daarnaast is het mogelijk om door de
vetsmeeraansluiting op de achterste afdichting de speling te meten
met behulp van een meetklok.
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BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
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ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE
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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

+31 (0)38 477 29 35

Recycling drijvend materieel
In•
•
•

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317
19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

38.700,77.500,-

Contante betaling
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
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WAS WEER EEN JAAR OM
TROTS OP TERUG TE KIJKEN!

TRIPOLIS

E R I K WA LT H E R

Fam. Hoeykens-Plus
110 x 11,44 x 4,65 m

Walther Verwaltung GmbH & Co. KG
110 x 11,44 x 4,65 m

BARONES

IMPROVAL

Barones Tankvaart V.O.F.
135 x 17,60 x 6,10 m

Improval Tankvaart B.V.
110 x 11,44 x 4,65 m

ANTVERPIA 95

ORTEGA II

FLORIAN

Fam. Willaert-Devos
109,79 x 11,45 x 4,50 m

F.V. Gasten-Verstraeten
86,99 x 11,45 x 3,85 m

MTD B.V.
84,70 x 9,53 x 4,68 m

PELAGUS II

R E YA

SPYDER

F.V. Gasten-Maes-De Wilde
86,99 x 11,45 x 3,85 m

F.V. Reya
86,99 x 11,45 x 3,85 m

Ortus S.A.
110 x 11,45 x 5,85 m

PYTHAGORE

TA R G A

SARL Thales
110 x 11,45 x 3,90 m

Inland Shipline S.A.
110 x 11,44 x 5,85 m

BITUMINA

DORTSMAN

Bitumina Shipping S.A.
110 x 11,40 x 4,75 m

Dortsman B.V.
135 x 17,60 x 6,10 m

Wij danken u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar! En wensen u een succesvol 2019 vol gezondheid, geluk en goede zaken!
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33

w w w. r e n s e n d r i e s s e n . c o m
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Prettige kerstdagen en een gezond 2019

• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw

ofﬁcial

generatorsets
• hermotorisering
dealer

• one stop shop

Marine Power Drechtsteden B.V.
Kerkeplaat 8b
3313 LC Dordrecht

Marine Power Drechtsteden B.V.

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us
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PRETTIGE
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www.dolderman.nl | www.keerkoppeling.com
postbus 266, NL-3300 AG dordrecht | binnenkalkhaven 17, NL-3311 JC dordrecht
tel. +31(0)78-6138277 | fax +31(0)78-6144887 | info@dolderman.nl
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Aftellen naar eerste schutting 3e kolk

(foto Rijkswaterstaat)

De aanleg van de 3e kolk
Beatrixsluis is ver gevorderd.
Vóórdat begin 2019 de eerste
schepen kunnen schutten,
moet er nog wel heel wat
gebeuren. Rijkswaterstaat en
aannemerscombinatie Sas van
Vreeswijk zijn begonnen aan de
laatste werkzaamheden. Naar
verwachting gaat de 3e kolk in
februari 2019 open.
De verbreding van het Lekkanaal
is vrijwel af. Er staat water in de
3e kolk; de vier roldeuren zijn
geplaatst. Na plaatsing zijn daar
nog allerlei onderdelen op gemonteerd. Rijkswaterstaat en Sas van
Vreeswijk werken nu hard aan de
systemen die ervoor moeten zorgen dat de roldeuren feilloos gaan
werken. Hierbij horen duizenden
testen.
De 3e kolk wordt vanaf de openstelling bediend vanuit de voormalige dienstwoningen: de witte
huisjes. Deze zijn gerenoveerd,

van binnen omgebouwd tot
bedienruimte en worden nu verder ingericht. Langs de 3e kolk
worden in de wintermaanden
zaken als verlichting, camera’s, de
omroepinstallatie, leuningen en
hekwerken geïnstalleerd.
Naar verwachting kan de 3e kolk
in februari 2019 open. Na ingebruikname volgt een proefperiode
van twee weken waarin op doordeweekse dagen alle drie de kolken
in bedrijf zijn. Daarna krijgen de
twee bestaande sluiskolken (kolk
1 en 2) in twee fases een ﬂinke
renovatie.

Renovatie oude kolken
De eerste renovatiefase is gericht
op het technische systeem in de
heftorens en op de kolkwanden.
Kolk 1 en 2 zijn om de beurt zes
tot acht weken gestremd. Het gaat
om betonherstel aan de kolkwanden, het vervangen van de tachtig jaar oude machinerie in de
heftorens en om de ombouw naar

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

het nieuwe besturings- en bedieningssysteem.
Aan het einde van deze fase (juni
2019) integreert Sas van Vreeswijk
het bediensysteem van de bestaande kolken in het nieuwe systeem
(en verhuist ook de bediening van
kolk 1 en 2 naar de witte huisjes).
Dan volgt het ‘eindexamen’ van
alle tests: de Site Integration Test
(SIT). Alles moet goed op elkaar
zijn afgestemd en de interactie tussen de verschillende onderdelen
moet helemaal goed verlopen.
Tijdens de SIT is het volledige
sluiscomplex twee keer gestremd.
Deze volledige stremming is van
25 mei 20.00 uur tot 26 mei 08.00
uur en van 31 mei 22.00 uur tot 2
juni 08.00 uur. Het weekend van 7
juni 22.00 uur tot 9 juni 08.00 uur
is het reserveweekend.

Afbreken
Na deze test wordt het bestaande bediengebouw (inclusief de
loopbrug) afgebroken en volgt

een tweede renovatiefase van de
bestaande kolken en ook van de
langzaamverkeersbrug die over
beide kolken loopt.
In deze fase worden de rol- en
geleidewielen van de bestaande
hefdeuren verbeterd. Dat systeem
zorgt ervoor dat de deur soepel los komt van zijn sponning,
respectievelijk er soepel invalt.
Kolk 1 en 2 zijn hiervoor om de
beurt ongeveer vijf weken gestremd. De brug krijgt gelijktijdig
een grote onderhoudsbeurt en
wordt hiervoor tijdelijk hoger
gelegd. Voor voetgangers en ﬁetsers komt gedurende deze werkzaamheden een hulpbrug.
Ondertussen wordt ook gewerkt
aan de verdere inrichting van het
terrein. In februari en maart worden de laatste bomen geplant.
Ook de deﬁnitieve wegen en ﬁetspaden worden aangelegd.
Nog vóór de feestdagen is een
deel van de omliggende wegen

geasfalteerd. Dan gaan de Lekdijk
en de Achterweg tot net iets voor
het buitenhoofd open (indien de
weersomstandigheden
gunstig
genoeg zijn voor het asfalteren).
De laatste wegen en ﬁetspaden
zijn in mei of juni helemaal klaar.

Ligplaatsen
In het tweede kwartaal van 2019
denkt Rijkswaterstaat alle ligplaatsen ten noorden van de sluis voor
de scheepvaart beschikbaar te stellen.
Tijdens de opknapbeurten van
kolk 1 en 2 zijn bijna altijd twee
van de drie kolken beschikbaar
voor de scheepvaart. In een aantal
weekenden van belangrijke testen
is slechts één kolk beschikbaar en
tijdens de SIT is het gehele complex gestremd.
Na de tweede renovatie zijn vanaf
de (na)zomer van 2019 alle drie
de kolken beschikbaar. Dan is ook
de vaargeul op extra diepte voor de
scheepvaart.
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FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG 2019

BERG
MARITIEME
MEETSYSTEMEN

Namens de directie en alle medewerkers
van Verhaar Omega wensen wij u prettige
feestdagen en een succesvol 2019!

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
VERHAAR OMEGA Industriekade 28, 2172 HW Sassenheim
T +31 (0)252 745 300 E info@verhaar.com

TER STEEGHE RING 51-53 | 3331 LX ZWIJNDRECHT| TEL. 0183 - 648 248 | INFO@BERGMM.NL | WWW.BERGMM.NL

9131 DAYS, 1304 WEEKS AND 300 MONTHS
It was 1994 when Management Facilities Group in Farmsum opened its
office. Our mission was ambitious but crystal clear from the start - to be and
remain a ‘preferred’ ship management organisation for our clients.
An international player with safe and reliable vessels, who looks out for
people and the planet. Now, 25 years later, our aim is unchanged.
More to the point, safety, reliability, costs and sustainability have only become
more important in The World of MF Shipping Group. Together with clients
and employees we put these crucial drivers into practice, year in, year out,
in 2019 and beyond.

We are looking forward to celebrating our 25th jubilee in the new year with
our business partner, colleagues, clients and business relations. At the same
time we are on the eve of a significant expansion of our tanker fleet. Between
now and April 2020, 10 product/oil/chemical tankers and a number of cement
vessels are brought under our operational management in a phased plan.
Before we get ahead of ourselves, we would like to take time to thank you
for a wonderful 2018; a year in which we took major steps forward with joy
and dedication. Moving Forward.

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY SILVER JUBILEE YEAR!
Board of directors, management team and employees of MF Shipping Group
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Grenzeloze liefde voor dieselmotoren

Mooiste uitvinding

De oudste motor uit de collectie is een MAN uit 1917.

Peter Reichwein. (foto’s Tekst & Toebehoren)

enthousiasme zelf de rondleidingen.
Voor groepen, bedrijfsuitjes, recepties en feestjes is er een gezellige
bar. Reichwein biedt diverse arrangementen, compleet met catering.
Gemiddeld is er eens per week
zo'n ontvangst. De inkomsten
komen ten goede aan de stichting.
Er is ook een trainingscenter, dat
verhuurd wordt voor cursussen en
trainingen.
Peter Reichwein heeft z’n hele leven
in de motoren gewerkt. Hij was
onder meer directeur en medeeigenaar van Topec, dat aggregaten
leverde voor energieopwekking
en noodstroomvoorzieningen. In
2004 kocht Pon Holding het bedrijf.

1-cilinder Berkel
De oudste motor van de SHVP
– en een van de grootste uit de
collectie – is een MAN uit 1917,
Deze 6-cilindermotor was oorspronkelijk gebouwd voor een
Duitse duikboot. Hij is in licentie gebouwd bij Blohm & Voss en
werd als reservemotor bewaard
toen de Eerste Wereldoorlog was

afgelopen. Tientallen jaren later
werd hij alsnog gebruikt, maar
als noodstroomaggregaat bij een
waterleidingbedrijf in NoordHolland. De motor levert 430 pk
bij 375 toeren.
Een andere bijzondere motor waar
Reichwein trots op is, is een 1cilinder Berkel. Deze dieselmotor
van Nederlandse makelij werd in
1919 gemaakt door Berkel, dat
vooral bekend is als fabrikant van
weegschalen. Met motoren waren
ze niet echt succesvol. “Hij weegt
zes ton en levert maar 25 pk.”
Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht is elke
dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur
geopend voor bezoekers. Kijk voor
meer informatie op www.shvp.nl.

mts Elena H

mgs Alize

mts Bitumina

mts Erik Walther

0 THIS YEAR WE BUILD
1 WITH PASSION..
8

De collectie bestaat – op één
benzinemotor na – helemaal uit
dieselmotoren. “De dieselmotor is
de mooiste uitvinding die ooit gedaan is, vind ik. Een werktuig waar
je een slinger aan geeft, olie in
gooit en vervolgens gaat het kracht
leveren. Helaas staat de diesel nu
een beetje in een slecht daglicht.”

mts Edgar Jaegers

Aan de Ketelweg in Papendrecht
huurt hij sinds 2012 een loods van
circa 1.000 vierkante meter. Daar
komen de motoren tot hun recht
en kunnen bezoekers ze goed
bekijken. Reichwein geeft met veel

M E R R Y christmas
H A P P Y New Year

mgs Aurora

De SHVP is opgericht door Peter
Reichwein, de eigenaar van de
collectie. Eind jaren 80 begon hij
nen met verzamelen. Eerst een paar

kleine stationaire motortjes, maar
allengs kwamen er steeds grotere
machines bij. Het zijn er nu zo'n
veertig. De meeste verkeren in
topconditie en zijn draaiend te
bewonderen. Andere worden weer
opgebouwd.
Peter Rechwein is zelf dagelijks
aanwezig en sleutelt en smeert
volop aan de motoren. Hij wordt
bijgestaan door een kleine groep
vrijwilliger, die allemaal net zoveel passie voor techniek hebben
als Peter.

kvb Orfeo I en II

Zaterdag 15 december was de
jaarlijkse kijkdag van de
Stichting Historische
Verbrandingsmotoren
Papendrecht. Honderden
motorenliefhebbers bezochten
het ‘motorenmuseum’ aan de
Ketelweg. De SHVP heeft als
voornaamste doelstelling het
behoud van een bijzonder
industrieel erfgoed:
dieselmotoren. De uitgebreide
verzameling bestaat uit motoren
van illustere merken zoals
Werkspoor, Kromhout, Brons,
Industrie, Berkel, MAN en
Ruston Hornsby.

TeamCo Shipyard BV · Bakkersdam 1a · 5256 PK Heusden · The Netherlands · T. +31 (0)416 665500 · www.teamcoshipyard.nl · info@teamcoshipyard.nl
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Wij wensen een
ieder ﬁjne feestdagen
en een gezond en
gezegend nieuwjaar
Vakantie-hospitaalschip
Prins Willem-Alexander wil
iedereen bedanken voor de
samenwerking en de steun de
afgelopen 45 jaar.
:LMZHQVHQLHGHUHHQKHOHÀMQH
feestdagen en een “wel” varend
2019!

EEN HAVEN VAN KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

Klifkade 15, 8321 KA Urk Tel. 0527-681788
info@hoekmansb.nl www.hoekmanshipbuilding.nl

Wijk 2-25a, 8321 ER Urk Tel. 06-19511914
www.scheepswerfhoekman.nl

Werkendam 0183 67 80 30

Een veilig nieuwjaar begint
met een goede uitrusting!
NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen.

:LMZHQVHQXʳMQHIHHVWGDJHQHQHHQPRRL

WWW.VAKANTIESCHIP.NL

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Volvo Penta Benelux
wenst u hele fijne feestdagen

18 december 2018
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Het CBRB-jaar in vogelvlucht
van is, wordt gezocht naar oplossingen. Eén oplossing willen
wij graag benadrukken: de overﬂowhub. Alle stakeholders zijn het
erover eens dat dit een kansrijke en
belangrijke voorziening is waarmee zee- en binnenvaartproces
effectief
ontkoppeld
kunnen
worden. Deze oplossing wordt
momenteel uitgewerkt.

Afgelopen jaar heeft het
Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart met hart en ziel de
belangen behartigd van de leden.
Dit jaar is een grote hoeveelheid
aan thema’s, vraagstukken en
dossiers opgepakt op nationaal
en internationaal niveau, met
speerpunten gericht op nautiek
& techniek, ketenpositie,
veiligheid, duurzaamheid en
personeel.

Sociaal beleid

Europese inzet
Er is door het CBRB, voornamelijk in EBU-verband, veel
tijd besteed aan het dossier
technische voorschriften voor
binnenschepen. Nieuwe regelgeving kan immers een grote
kostenpost zijn voor een bedrijf.
Namens EBU (de European Barge
Union) neemt het CBRB deel aan
de overleggen van CESNI. Dit
Europese Comité is bevoegd om
te besluiten tot standaarden voor
de binnenvaart, bijvoorbeeld de
Europese standaard tot vaststelling
van technische voorschriften voor
binnenschepen: ES-TRIN.

De CBRB-medewerkers.

Ketenpositie
Geluidseisen,
schema’s
voor
elektrische installaties, bijboten,
vluchtwegen en tweede onafhankelijke voorstuwing waren
stuk voor stuk grote knelpunten
in de overgangsbepalingen voor
het binnenvaartbedrijfsleven. Het
CBRB is verheugd dat voor al deze
knelpunten een oplossing is verankerd in ES-TRIN 2019.
Ook dit jaar zijn onder de vlag
van EBU in het kader van gevaarlijke stoffen en veiligheid veel
werkzaamheden verricht op ADdossiers.
Via de EBU levert het CBRB een belangrijke bijdrage aan de tweejaarlijkse wijzigingen van het ADN.
Naast het volgen van de voorstellen heeft het CBRB ook een actieve
deelname in de werkgroep ADN
Safety Committee en brengt het
zelf ook voorstellen in.
In samenwerking met het ministerie hebben wij dit jaar een
brochure uitgebracht om de wijzigingen van ADN-2019, voornamelijk over het ingewikkelde onderwerp explosieveiligheid, kenbaar
te maken.

Het dit jaar opgerichte Europese
Inland Waterway Transport Platform (IWT) is afgelopen oktober
eindelijk van de grond gekomen.
Met dit nieuwe platform willen
EBU en ESO de hele sector versterken en verbeteren. De gebundelde
expertise kan worden beschouwd
als een katalysator om de strategieen uit te werken op de belangrijkste onderwerpen, zoals vergroening en innovatie, duurzaamheid,
onderwijs en opleiding, technische normen en infrastructuur.
De toekomst van het platform is
zekergesteld voor de eerstkomende tien jaar.

Naast internationale inzet, neemt
het CBRB een ketenpositie in
Nederland in. Wij nemen deel aan
verschillende overleggen waar wij
het belang van de binnenvaart en
onze leden behartigen.
Veel aandacht voor het toekomstige klimaat- en milieubeleid, waar
wij betrokken zijn bij verschillende initiatieven, zoals de Green
Deal, Mobiliteitstafel en Mobiliteitsalliantie.
Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het opstellen van de
Green Deal scheepvaart en havens
met de Rijksoverheid. Naar verwachting wordt deze deal medio
2019 getekend.

In 2019 bestaat het CBRB 90 jaar.

Medewerkers en bestuur van PTC wensen
al hun leden, klanten en relaties
ﬁjne feestdagen en een voorspoedig 2019

Congestie
Naast verschillende dossiers heeft
het CBRB verschillende ledengroepen. Containeroperators is
één van onze ledengroepen, waar
diverse onderwerpen aan de orde
zijn gekomen in 2018.
Zoals de publicatie van de uniforme terminal regels containerbinnenvaart binnen het Rotterdamse
havengebied, Nextlogic en het
project ‘papierarm varen’. Stapels
papier in de stuurhut zijn verleden
tijd. Er is een oplossing gerealiseerd op basis van bestaande ITinfrastructuur tussen wal en schip.
Papier is nu vervangen door één
EDI-bericht.
Een structureel probleem voor
de containerbinnenvaart blijft
de congestie bij de afhandeling
van de schepen in de zeehaventerminals. De vertragingen lopen
op van één tot meerdere dagen,
wat hoge kosten tot gevolg heeft.
Zowel de minister van Infrastructuur en Waterstaat als het Havenbedrijf Rotterdam erkennen dit
probleem en werken samen met
alle stakeholders.
Door het opgerichte congestieberaad, waar het CBRB onderdeel

Een belangrijk resultaat dat bereikt is op sociaal beleid, is dat de
sociale partners (CBRB namens
de werkgevers) gezamenlijk een
Model Arbeidsvoorwaarden voor
de Binnenscheepvaart hebben opgesteld.
Het doel van de partners hierbij
is om een juridisch raamwerk,
dat in kader van de cao is opgebouwd, in stand te houden.
Bedrijven kunnen er daardoor
naar verwijzen in individuele
arbeidsovereenkomsten en ondernemings-cao’s. Er blijkt kennelijk veel behoefte naar te zijn, het
model is massaal gedownload van
onze website.
Ook de werkgroep ARBO, waarvan
het CBRB de kar trekt, heeft dit
jaar veel werk verzet op het gebied
van de Branche RI&E-tool en de
Arbocatalogus.
Dit was een zeer kleine greep uit
vele werkzaamheden die het CBRB
het afgelopen jaar heeft opgepakt.
Voor een uitgebreider beeld van
onze werkzaamheden kunt u een
kijkje nemen op onze website:
www.cbrb.nl.
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden staat ook in 2019 het
belang van onze leden voorop.
Het uitgangspunt is dat er gedacht
en gewerkt wordt vanuit de diverse
logistieke ketens in de branche.
In 2019 bestaat het CBRB 90 jaar.
Al sinds 1929 professionele belangenbehartiging in de binnenvaart.
Een jubileum om bij stil te staan,
om niet te vergeten.
Wij wensen u voor nu ﬁjne feestdagen en een succesvol 2019!

Bestuur en medewerkers
van het CBRB

HVC WENST U
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEWELDIG 2019

PARTICULIERE TRANSPORT COÖPERATIE B.A.
Rivium 1e straat 115,
2909 LE Capelle a/d IJssel
Tel.
: +31 (0)10-7999050
Rivium 1e E-mail
straat 115,
2909 LE Capelle a
: ptc@ptcba.nl
Tel.: +31 (0)10-7999050,
Fax: +31 (0)10Web
: www.ptcba.nl

E-mail: ptc@ptcba.nl, Web: www.ptcba

R ivium 1 e straat 1 1 5 - 2909 L E C apelle a/d IJ ssel
Tel.: +31 (0)1 0 - 266 78 90 - E -mail: bevrachtingen@hvcba.nl
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Voets Shipment vaart onder meer
meerdere keren per week tussen
de havens van Luik en Rotterdam.
Afhankelijk van de vrachtomvang is
een boot zo’n drie dagen onderweg.
Op het water gelden strikte vaaren rusttijden, waarbij kapitein en
stuurman(nen) elkaar onderling
afwisselen. Onderweg zorgen sluizen
voor wat ‘oponthoud’.

Dit jaar werden twee duwboten van de Maasbrachtse scheepvaart- en transportonderneming
gecertiﬁceerd met een zilveren Green Award; een behoorlijke prestatie voor bestaande boten.

Voets Shipment

Groen

Schone,
innovatieve
technieken

Schone motoren, de opvang van olie- en vethoudend afval, ledverlichting.
Ook in de binnenvaart speelt duurzaamheid een steeds grotere rol.
De inmiddels 92-jarige pa Voets, schipper in hart en nieren,

een aantal maanden beschikt Voets Shipment over twee

richtte ruim zeventig jaar geleden het bedrijf op. In de jaren

boten met een Green Award Zilver-certiﬁcaat. De zilverstatus

tachtig kwam de tweede generatie aan boord, onder wiens

is voor bestaande duwboten behoorlijk uniek. De eisen om

invloed Voets Shipment een solide, stevige groei doormaakte.

in aanmerking te komen voor het keurmerk, zijn behoorlijk

Vanuit de haven in Maasbracht organiseert de scheepvaart-

streng. Wat zijn weerslag heeft op de investeringen - in tijd

en transportonderneming scheepsvrachten in Nederland

en geld - die nodig zijn de schepen ‘Green Award-proof’ te

en België. Het bedrijf vervoert zo’n beetje alles wat over

maken. Investeringen die voor bestaande schepen, ondanks

laten certiﬁceren. Om hen extra te motiveren zoveel mogelijk

water vervoerd kan worden, van kalksteen en marmersplit

de lange levensduur, niet vanzelfsprekend rendabel zijn.

duurzaamheidsmaatregelen te nemen, wordt de award op

Voets Shipment vervoert wekelijks zo’n 25.000 ton vracht over water.
Bij vervoer over de weg zijn hiervoor zevenhonderd vrachtwagens
nodig, die waarschijnlijk iedere dag in de ﬁle belanden. Daar is op
het water geen sprake van.

vier niveaus toegekend. Van brons, zilver en goud tot platina

tot bijzondere transporten. Pas nog werd bijvoorbeeld een
Voets koos er echter bewust voor om dit jaar voor twee

voor emissieloos varen. De twee zilveren Green Awards zijn

duwboten te investeren in schonere, innovatieve technieken

overigens niet alleen een mooie bekroning op de keuze van

Ronald Voets is één van de drie directeur-eigenaren van Voets

en andere maatregelen. De scheepsmotoren zijn vervangen

Voets Shipment om een deel van de vloot op innovatieve

Shipment. Zijn twee partners, een broer en schoonbroer, zijn

door motoren met een zuivere uitstoot. Smeer en vetten die

wijze te verduurzamen. Minstens zo belangrijk is dat de

de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels voorbij. Reden

door de motor, schroefas en het roer worden afgestoten, wor-

organisatie hiermee een waardevolle bijdrage levert aan een

om in de voorbije jaren geleidelijk een deel van de vracht-

den opgevangen en volgens strenge richtlijnen afgevoerd

duurzamere leefomgeving. En dat is belangrijk, want ook

vloot te verkopen en stilaan uit te kijken naar een geschikte

en verwerkt. Spoelwater van de douche en wc worden niet

voor de binnenvaart zijn ambitieuze klimaatdoelen gereali-

overnamekandidaat. Buiten de familie helaas, want de derde

langer onderweg geloosd, maar aan boord gezuiverd in een

seerd. Zo moet de branche in 2030 negenenveertig procent

generatie heeft andere ambities dan het bedrijf weer een

speciale tank en afgevoerd. De verlichting aan boord is ver-

minder CO2 uitstoten, en in 2050 klimaatneutraal zijn.

niveau hoger te tillen. Op dit moment bestaat de eigen vloot

vangen door ledverlichting. Een mooie bijkomstigheid is dat

nog uit een werkschip, zeven duwboten en dertien duw-

de verbruiksmeters aan boord de kapiteins en stuurmannen

Bankzaken voor de binnenvaart

bakken, die deels in de eigen werkplaats worden onderhou-

stimuleren nóg bewuster en zuiniger te varen, onder meer

In de wereld van de scheepvaart gaat het om het vinden

den. Naast een aantal schippers in loondienst, werkt Voets

door de motor zo optimaal mogelijk te belasten en minder

van een goede mix: de juiste besluiten nemen op het juiste

Shipment samen met particuliere schippers met een eigen

brandstof te verbruiken.

moment én met de juiste kennis. ‘Ja’ zeggen als het kan,

kunstwerk verhuisd dat te groot was voor wegtransport.

afhouden als het tij ongunstig is. Dat is belangrijk voor uw

schip of boot. Met het ondersteunend personeel erbij, telt de
organisatie zo’n vijfendertig krachten. Gemiddeld wordt er

Green Award

werk als binnenvaartondernemer. Realiseer uw plannen met

wekelijks zo’n 25.000 ton over water vervoerd.

Het Green Award-programma voor een schonere en veiligere

een zakelijke ﬁnanciering die past bij uw bedrijf. Bij Rabobank

scheepvaart bestaat al sinds 1994 voor de zeevaart. Sinds

Roermond-Echt mag u rekenen op een betrokken adviseur

Aandacht voor milieu

een jaar of zeven heeft de Stichting Green Award ook een

met kennis van de binnenvaartsector. Samen kijkt u waar uw

Om deze hoeveelheden over land te verplaatsen, zijn zeven-

programma voor de binnenvaart ontwikkeld. Scheepseige-

kansen liggen. Zo investeren we samen in de toekomst van

honderd vrachtwagens nodig, die nu dus niet de weg op

naren kunnen hun schepen en boten op vrijwillige basis

uw bedrijf. Bel voor meer informatie naar (0475) 500 300.

hoeven. Of vervoer over water per se duurzamer is dan over
land, is lastig te zeggen. Eﬃciënter is het wel en feit is dat in
de binnenvaart steeds meer aandacht is voor het milieu. Dat
geldt ook voor de Maasbrachtse scheepvaartonderneming.
De duwboten en duwbakken worden iedere vijf jaar gekeurd.
Bij vervanging van onderdelen wordt naar zo duurzaam mogelijke oplossingen gezocht. Dat loont, de oudste duwboot
dateert uit 1908, maar loopt nog steeds gesmeerd. En sinds

Door de grote hoeveelheden die
aan boord kunnen, is vervoer over
water eﬃciënter dan via de weg
of door de lucht.
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Terminale patiënten beleven op Meander V de dag van hun leven

Laatste wens gaat in vervulling
DOOR EVERT BRUINEKOOL

In alle vroegte op woensdag
17 oktober wordt er hard
gewerkt op de Meander V van
Stichting Vaarwens. In een
sprookjesachtige omgeving bij
de Koninklijke Nederlandse Zeilen Roeivereniging in Muiden
ligt het vaartuig afgemeerd te
wachten op de ambulance met
een patiënt voor zijn laatste
wens: een vaartocht.
Terwijl langzaam het kasteel van
Muiden uit de mist tevoorschijn
komt – evenals de Groene Draeck,
het jacht van prinses Beatrix dat
naast de Meander V ligt – is alles
voor het warme welkom voorbereid. Nog even snel kofﬁe drinken
en wachten op de wensgast: de
87-jarige Wim Korthouwer, met
wie zijn vrouw en enkele vrienden
zijn meegekomen. Hij heeft terminale kanker en meldde zich enkele
dagen terug aan bij de Stichting
Ambulance Wens. Zijn wens was
nog één keer met zijn vrouw samen
een boottocht maken zoals zij vijftig jaar geleden ook deden, al was
het toen op de Rijn.

75 vrijwilligers
Na zijn aankomst vertelt Wim
Korthouwer: “Ik heb daarna nooit
meer iets gedaan met water. Je
beurde een paar centen en daar
leefde je van en reed je een autotje; er was geen geld voor dat soort
tochtjes.”
En toch is het een van zijn mooiste herinneringen. Stichting Vaarwens en Ambulance Wens werken
nauw samen bij het realiseren van
wensen van terminale patiënten.
Stichting Ambulance Wens kwam
met Wim Korthouwer in contact
en hoorde de wens aan. Hij had

De medewerkers van Stichting Ambulance Wens gaan mee aan boord. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

weinig hoop dat de wens te realiseren was, maar dat liep anders,
dankzij de samenwerking met
Stichting Vaarwens.
Broodjes halen, de boot dweilen,
kofﬁezetten, het interieur ombouwen voor ‘brancardbezoek’ en ga
maar door… Evert Stel en Inge de
Graaf bereiden samen met de vrijwilligers meerdere keren per week
tochten voor met hun Meander

Evert Stel en Inge de Graaf wonen ook op hun boot Meander V.

V, het vaartuig waar zij zelf ook op
wonen. “We hebben alles over
voor de komst en het plezier van
de terminale patiënten.”
De 75 vrijwilligers zijn onmisbaar
voor Stichting Vaarwens om alles
goed te laten lopen voor de bijzondere gasten. Alles draait maar
om één ding: de wens van de gast
volledig verzorgen – gratis! – en
als het even kan er de dag van zijn
of haar leven van te maken.

Opleven
De gast arriveert. Met handigheid
en kunde wordt de brancard aan
boord gereden door de medisch
onderlegde medewerkers van
Stichting Ambulance Wens. Het
past maar net; door slimme oplossingen van Evert Stel kan een brancard aan boord. De ambulancemedewerkers blijven de hele dag
bij de patiënt en zorgen voor hem.
De speciale gast wordt naast in
de kussens de stuurstand geïnstalleerd en krijgt kofﬁe en koek.
“O, doe mij nog een stroopwafel”,
roept hij even later. Kofﬁe met een
praatje over het schip. Het is de
voormalige loodstender Atlantis,
die al snel na zijn oplevering zonk
en als casco door Evert Stel omgebouwd werd.
Vervolgens start het rondje varen
voor de gasten: Muiden, Pampus,
Durgerdam, Oranjesluizen, Nieuwendam, Amsterdam, met zich
op grote cruiseschepen, de vrachtvaart, industrie, zon en water.
Door de toenemende vraag is het
de bedoeling dat de voormalige
loodsboot Atlantis een zusterschip
krijgt.
Regelmatig laten Evert Stel en Inge
de Graaf ook wensen van oudschippers en zeevarenden in vervulling gaan. Juist bij hen leeft de
innige wens om nog eens tijd op
het water door te brengen.
Nog niet zo lang geleden was er
één aan boord. Toen was er pech
met de kopschroef. “De voormalige ruwe zeebonk, onder de tattoos
en ankers, een vriendelijke kundige man op vaargebied, schoot
direct te hulp met zijn jongens.
Hij stuurde bij het Paard van Marken zijn zoons het dek op om te
helpen. Door de stevige golfslag

ging dat niet lekker. Ondanks
zijn ziekbed stond hij binnen de
kortste keren naast ons en liet hij
zien hoe je de lijnen beter vast kon
zetten om het probleem op te lossen”, vertelt Evert. “Hij leefde volledig op door het varen en kreeg
er energie van. De 'vaarwensboost’
noemen we dat!”

Tweede boot
Toen Evert Stel de Atlantis kocht,
bouwde hij het casco om tot een
jacht om er voor zijn plezier mee
te gaan reizen. Na enkele jaren
de wereld verkennen wilde zijn
partner Inge de Graaf iets voor
de maatschappij doen en samen
startten ze in 2007 Stichting Vaarwens. Drie dagen in de week stelt
het echtpaar hun huis/boot ter beschikking voor terminale gasten.
Vorig jaar besloten zij een nieuw
en praktischer vaartuig te bouwen; vlak en eenvoudiger toegankelijk voor brancards. Er is op dit
moment nog ruim een ton nodig
voordat ze kunnen starten met de
bouw. Evert Stel is bekend met het
ontwerpen van schepen; hij ontwierp de basis van de No Limitschepen die in de offshore, hydrograﬁe en watersport varen.
Als het tweede vaartuig er is, geeft
dat Evert en Inge weer de gelegenheid om zelf op vakantie te gaan
met hun boot. Maar dat is niet de
voornaamste reden; het gaat er
primair om dat het aantal vaarwensen nog steeds toeneemt. Er
moet nu soms al nee worden verkocht en dat gaat het tweetal aan
het hart.
(Wim Korthouwer is op 5 november
overleden.)
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Gemeente ondertekent convenant vo

Zwijndrecht versterkt bande
Zwijndrecht en de binnenvaart zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
“Thuishaven van de Binnenvaart”, zoals
de gemeente zich trots proﬁleert, wil
die band nog verder versterken, vertelt
verantwoordelijk wethouder Tycho Jansen.
“We onderzoeken of het mogelijk is een
Week van de Binnenvaart te organiseren.”
Ook zijn onlangs afspraken gemaakt om
in schooljaar 2019-2020 te starten met een
maritieme vmbo-leergang op een van de
scholen van Loket Zwijndrechtse Waard.
Tycho Jansen is nu een half jaar wethouder.
Voorgedragen door de ChristenUnie/SGP is
hij lid van het in juni aangetreden college
van Zwijndrecht. Hij heeft naast armoede,
economie en ﬁnanciën onder meer binnenvaart in zijn portefeuille.
“We verkennen de mogelijkheden voor een
Week van de Binnenvaart. Als Zwijndrecht
zouden we er onze betrokkenheid als
gemeente en de betrokkenheid van de inwoners mee kunnen laten zien."
"Voor de binnenvaart zelf zou het nuttig
zijn, omdat de sector zich dan kan presen-

teren als oplossing voor ﬁles en klimaatproblemen én als aantrekkelijke werkgever.
Voor mij is de binnenvaart relatief nieuw,
maar ik ben erg onder de indruk van wat
de sector presteert en aan ontwikkelingen
doormaakt. De sector is volop bezig met
vernieuwing en verduurzaming, staat bekend om zijn ondernemerschap en staat
open voor het gesprek.”
In zijn vorige baan als raadsgrifﬁer bij de
gemeente Reimerswaal had Tycho Jansen
al volop te maken met de maritieme sector, al ging het toen om de visserij. “Ik heb
altijd liefde voor het water gehad; al sinds
ik als kind mijn eerste levensjaren aan een
binnenhaven in Gouda woonde.”

Veerplein
“In Zwijndrecht zit de binnenvaart bij de
mensen in de genen. Er zijn heel veel families die korter of langer geleden zelf hebben
gevaren of vanaf de wal met de binnenvaart
verbonden zijn of zijn geweest. Ook veel van
de bedrijven, en daaronder grote werkgevers
als Van Leeuwen Buizen, hebben een relatie
met het water.”

Zwijndrecht is trots op het predikaat ‘Thuishaven van de Binnenvaart’. (foto’s gemeente Zwijndrecht)

Het Zwijndrechts collegeprogramma is een
door de gemeenteraad opgesteld uitvoeringsprogramma. Dat betekent dat het gemeentebestuur op brede politieke steun kan
rekenen bij de uitvoering van dit programma, legt Jansen uit.
“Die zijn best ambitieus. We staan voor een
aantal grote uitdagingen en nieuwe projecten. Van een beheersmatige gemeente gaan
we naar een ontwikkelgemeente.”
Zo wil het gemeentebestuur in deze collegeperiode spijkers met koppen slaan voor de
nieuwe inrichting van het Veerplein, de oevers
van de Oude Maas en de Noord en het
gebied rond het NS-station.
Voor de plannen aan het water raadpleegt
het college ook de binnenvaart, geeft Jansen
aan. “Bij het Veerplein komt bijvoorbeeld
een nieuwe waterkering. In dat kader hebben we de schippers gevraagd wat voor schepen daar moeten kunnen afmeren, hoe dat
samengaat met de andere plannen voor het
Veerplein. Ook de meningen van omwonenden, de horecaondernemers en gebruikers
van het gebied wegen uiteraard mee.”

Door de onderwerpen armoedebeleid en
economie in zijn portefeuille is ook Jansen daar nauw bij betrokken. Ruimte voor
bedrijven is goed voor de lokale economie
en als zich meer bedrijven in Zwijndrecht
vestigen is dat gunstig voor de werkgelegenheid. Meer banen betekent minder armoede.
De binnenvaart heeft een belangrijk aandeel
in de Zwijndrechtse economie. “Net als de
havengebonden bedrijven, toeleveranciers
en dienstverleners aan de binnenvaart. De
maritieme maakindustrie neemt hier een
belangrijke plaats in. Ook voor werk en inkomen van de bevolking.”
Als er ruimte vrijkomt op havengebonden
terreinen, wil Zwijndrecht dat die wordt ingenomen door bedrijven die het maritieme
cluster versterken. Doordat ze gebruikmaken van vervoer over water of met innovaties
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
de binnenvaart.

Thuishaven
Zwijndrecht koestert de sector. Niet voor
niets presenteert de gemeente zich sinds zes
jaar als ‘Thuishaven van de Binnenvaart’. Dat
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oor nieuwe maritieme vmbo-leergang

n met de binnenvaart verder
is mede te danken aan oud-binnenvaartondernemer Elbert Vissers, die van 2010 tot
2014 wethouder was. Het is geen loze kreet;
Zwijndrecht is in Nederland de gemeente
met de meeste ingeschreven binnenvaartbedrijven (circa 600) en er wonen veel (oud-)
schippers. Bovendien is brancheorganisatie
Koninklijke BLN-Schuttevaer sinds drie jaar
in Zwijndrecht gevestigd – en burgemeester
Dominic Schrijer wordt daar op 1 februari
2019 voorzitter van.
“De contacten met de branche zijn uitstekend. We stemmen veel zaken af en proberen de binnenvaart waar mogelijk te helpen.
We vragen bijvoorbeeld rechtstreeks: ‘Wat
kunnen we voor jullie betekenen?’ Op die
manier is ook het Binnenvaart Center of Excellence tot stand gekomen.”
Het Binnenvaart Center of Excellence opende dit jaar zijn deuren aan de Lindtsedijk op
het Zwijndrecht Innovation Park. Het kwam
uit de koker van de Economic Development
Board Drechtsteden. In het centrum werken
ondernemers, overheden, onderwijs- en
kennisinstellingen op projectbasis samen
om innovaties mogelijk te maken.

“Er speelt veel in de binnenvaart. Zoals verduurzaming en veranderende wet- en regelgeving. Daar gaan wij als lokale overheid
niet over, maar we hebben er wel mee te maken. Als we samen met de branche kunnen
optrekken, doen we dat graag.”

Maritieme Delta
“Ook in regionaal verband. Bijvoorbeeld als
het gaat om het aanbieden van voorzieningen. Denk aan het bunkeren van LNG en
waterstof.”
De samenwerking op het gebied van de
maritieme sector gaat verder dan de Drechtsteden. “We doen dat inmiddels samen met de
regio Rotterdam, onder de naam Maritieme
Delta. Deze hele regio is de industriële motor.
Gezamenlijk zijn we het grootste havengebied van Europa. Dat heeft direct ook zijn
positieve weerslag op het vervoer over water.
De uitdagingen waar ook de Rotterdamse
haven voor staat, zitten vooral in de afvoerkant: het achterlandvervoer.”
“De ‘blauwe weg’ kan daar nog veel meer
voor betekenen. Vanuit het oogpunt van
klimaat, duurzaamheid en bereikbaarheid

hebben we er met z’n allen belang bij dat
er meer vrachtvervoer over het water gaat.”

Maritieme opleiding
Op 7 december ondertekende Tycho Jansen
samen met collega-wethouder Jolanda de
Witte van Onderwijs namens de gemeente
een convenant met LOKET Zwijndrechtse
Waard en Koninklijke BLN-Schuttevaer
om een maritieme leergang mogelijk te
maken op vmbo-niveau. Die zou in het
schooljaar 2019-2020 van start moeten gaan
op een van de scholen van LOKET
Zwijndrechtse Waard.
Van de opleiding kunnen de binnenvaart
en de regionale bevolking proﬁteren. “Een
voordeel is dat mensen op relatief eenvoudige wijze kunnen instromen in de binnenvaart en zich vervolgens verder ontwikkelen.
Iedereen ontdekt nu het belang van ‘een
leven lang leren’, maar dat is aan boord
eigenlijk altijd heel vanzelfsprekend geweest.”

Tycho Jansen: “De contacten met de
branche zijn uitstekend.”
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150 jaar maritieme geschiedenis in
ruim 1.600 uniformknopen
DOOR JAN HOEK

Ooit werd de voormalig
marconist Cees Schuller uit
Geertruidenberg een malloot
genoemd om zijn hobby: het
verzamelen van uniformknopen.
Tegenwoordig staat hij bekend
als eigenaar van de meest
unieke verzameling maritieme
uniformknopen van ons land.
Ook zijn kennis daarover wordt
geroemd.
Als in het Scheepvaartmuseum
bezoekers een vraag hebben over
knopen, worden ze doorverwezen
naar Cees Schuller. Op verzoek van
het Marinemuseum in Den Helder
onderzocht hij de uniformknopen
die het museum in depot heeft.
Zijn liefde voor de messing, zilveren en vertinde maritieme knopen
is niet zo vreemd. Nadat Cees zijn
opleiding op de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam met succes
had afgerond, voer hij tien jaar
lang op alle wereldzeeën als radioofﬁcier voor Radio Holland. De
knopen uit zijn collectie hebben
op de uniformen van de eigenaren
anderhalve eeuw lang de hele wereld gezien; daardoor weerspiegelt
de collectie 150 jaar maritieme geschiedenis. De bevlogen verzamelaar Cees Schuller kan er urenlang
over praten.

Radio Holland
Radio Holland werd eind 1916 opgericht door een aantal zeereders
en kreeg toen de naam Nederlandsche Telegraaf-Maatschappij

Radio-Holland. Het bedrijf installeerde aan boord van koopvaardijschepen radiostations. Radio Holland zorgde er ook voor dat er een
radio-ofﬁcier aan boord kwam.
Cees Schuller was er daar één van.
Die marconisten waren tot 1999
aan boord. Toen werd het gebruik
van morse vervangen door satellietcommunicatie.
Schuller voer via Radio Holland
onder andere op schepen van
de rederijen Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij
(KNSM), Shell, Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij
(VNS), Koninklijke Java-ChinaPakketvaartlijnen (KJCPL) en
NedLloyd.
Hij zegt over de start van zijn verzameling uniformknopen. “Ik heb
in die periode heel veel wereldhavens bezocht. Uit elk land wil
je wel een herinnering meenemen,
maar met bijvoorbeeld stenen
potten of lokale kunstwerken is je
woning snel vol. Aan boord waren
er altijd wel opvarenden met een
blikje of doosje met reserveknopen. Daardoor ontstond het idee
om uniformknopen te gaan verzamelen. Die moesten wel iets met
water te maken hebben.”
“Zo ontstond de afgelopen decennia een unieke verzameling
knopen van onder meer grote en
kleinere rederijen, de Koninklijke
Marine, zeevaartscholen en roei-,
zeil- en watersportverenigingen.
Vooral in de periode vanaf 1860
tot de jaren 20 van de vorige eeuw
droegen de belangrijke personen

Cees Schuller bij een van de borden met uniformknopen. (foto Jan Hoek)

van die watersportverenigingen
opvallende blazers die voorzien
waren van bijzonder fraaie uniformknopen.”

Zoutman
Cees Schuller is een bevlogen verzamelaar die over elke uniformknoop wel een boeiend verhaal
weet te vertellen. Hij bezit er ruim
1600, die overzichtelijk zijn bevestigd op borden.
Zijn eerste knoop die dateert uit
1795, net na het overlijden van
schout bij nacht Johan Arnold
Zoutman (1724-1793), van wie
in de Geertruidskerk in Geertruidenberg een grafmonument staat.
Hij heeft ook de laatste knoop van
de Holland-America Lijn, voor de
bemanning van het ms Koningsdam. Helaas zijn die alleen in
goudkleur besteld en gefabriceerd
(voor de ofﬁcieren). De civiele
dienst, die normaal zilverkleurige
knopen met logo draagt, heeft nu
neutrale knopen zonder logo van
de rederij. Koningin Máxima verrichtte op 20 mei 2016 de doopplechtigheid van dit bijna 300
meter lange cruiseschip.
Over Zoutman vertelt Schuller
nog: “Ik ben in het bezit van dezelfde soort uniformknopen als
die op het in 1801 door Cornelis
van Cuylenborgh gemaakte schilderij van Zoutman staan. Er staan
volgens mij op het schilderij, dat
in het Rijksmuseum hangt, echter
knopen afgebeeld die pas na de
dood van de zeevaarder dateren.
Bas Zijlmans, stadshistoricus van
Geertruidenberg, en ik proberen

te achterhalen welke fouten op het
schilderij staan.”
“Zoutman is vooral bekend van
de zeeslag tegen de Engelsen bij
de Doggersbank in 1781, die daarmee Nederland het zelfvertrouwen
als varende natie weer teruggaf.
Daarnaast werden naar aanleiding
van die slag fondsen opgericht
waardoor Zoutman mede aan de
basis stond van de oprichting van
het zeevaartonderwijs.”

Kleermaker
De oudste, ook uit 1795 daterende
uniformknoop uit de Schullerverzameling, is er één van de
Kweekschool voor de Zeevaart uit
Amsterdam met op de achterzijde
de vermelding ‘H. de Heus’. En
juist de achterzijde van de knopen zorgt volgens Schuller voor de
meeste informatie.
Hij legt uit: “Vaak kun je er een
jaartal of periode uithalen waarin
de knopen gemaakt zijn en de
naam van de fabrikant en/of kleermaker die de knopen bestelde.
Zo kwam ik erachter dat de Rotterdamse kleermaker Jos Cohen
de benodigde knopen in Frankrijk, Engeland, Duitsland en zelfs
Zweden bestelde; het was dikwijls
een centenkwestie."
"Ook wordt duidelijk dat de
meeste knopen gemaakt werden
bij diverse fabrieken in het Duitse
Lüdenscheid, waaronder Dr. Franken (DFL) en Assmann. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was al het
beschikbare koper nodig voor de
oorlogsindustrie en maakten ze
bij Assmann de uniformknopen
voor de Kriegsmarine enige tijd
van glas.”
“Voor de Nederlanders werden in de
oorlogstijd
vervan-

gende uniformen en knopen in
Engeland gemaakt. Na de slag
op de Javazee in 1943 vluchtten
veel Nederlandse marinemensen
naar Australië. De knopen op hun
uniform werden gemaakt bij
Stokes in Melbourne. Die hadden
er echter een verkeerd kroontje
op afgebeeld, waarna die knopen
na de oorlog werden vernietigd.”
Overigens niet allemaal, want min
of meer vanzelfsprekend is Cees
Schuller in het bezit van zowel
knopen met goede als verkeerde
kroontjes.

Bijzonder verhaal
De uniformknopen uit zijn collectie hebben bijna allemaal een
bijzonder verhaal, vindt Schuller.
“Bijzonder is een knoop uit 1910
van de White Star Line, de rederij
waar ook de Titanic voor voer.”
“Ik ben in het bezit van drie
knoopjes uit 1840 die op 2.200
meter diepte zijn opgedoken in
de Middellande Zee; daar lag
het wrak van een Frans schip dat
met tal van hoogwaardigheidsbekleders aan boord vanuit Marseille onderweg was naar de Paus
in Rome. Er is toen ook veel goud
en zilver opgedoken; daar heb ik
niets van gezien, maar eigenlijk
ben ik veel gelukkiger met die drie
knoopjes.”
“Ook knopen van uniformen van
de Java-China-Japan Lijn en de
Holland-Zuid Amerika Lijn zijn
heel bijzonder… en dan zijn er
natuurlijk de knopen met graveerfouten, zoals met het woord
‘maatschapij’.”
Wie thuis nog ergens een knopendoosje met uniformknopen heeft
liggen, kan contact opnemen met
Cees Schuller: 0618 12 83 31.
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Princess Rivercruises AG
Zoekt per 01 maart 2019

Fijne
feestdagen
en een
voorspoedig
2019

2de Kapitein • Aﬂos-Kapitein
met Rijnpatent tot Basel en Radarpatent

www.hermanjansenbv.nl

Stuurman • Machinist • Matrozen
met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Zwitsers arbeidscontract en vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U: Prettige omgangsvorm en
een representatief uiterlijk, goede communicatieve
vaardigheden, kennis van Duitse en/of Engelse taal
en ervaring in ergelijkbare functie.
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2019
en succesvol

Uw schriftelijke sollicitatie: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens kantooruren met Jan de Berg +31 613121609

Boelewerf 52 • 2987 VE Ridderkerk • Tel.: 0031 180 - 44 22 55 • Fax: 0031 180 - 44 22 56
Internet: www.elberijnlloyd.nl • E-mail: info@elberijnlloyd.nl
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Ms Borelli

GEKEURDE INSTALLATIES
VOOR DE BINNENVAART
HYDRONAUTICA MOTORBEDIENINGEN
• Nederlandse productie en ontwikkeling.
• Meer dan 12 jaar in de markt en c.a. 1800 geleverde schepen.
• Perfecte regeling via hall sensoren, geen slijtage.
• Gashendel opgebouwd uit RVS en Delrin.
• Richting signalering.
• Akoestische en optische alarmsignalen.
• Dubbele voeding.
• Geschikt voor elk type motor/keerkoppeling.

T

0321 381000

E

info@hydronautica.nl

Elektronische motorbediening EMC

BEL VOOR INFO 0321 381000
W

Hydronautica BV – De Kil 34 – 8255 RR – Swifterbant

www.hydronautica.nl

ER

Brouwer

IET

Shipyard

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Wij wensen gebroeders Heijmen een behouden vaart met mts Independent

De Binnenvaartkrant
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Heijmen Bunkerstations heeft de touwtjes in eigen hand

Onafhankelijk dankzij mts Independent
De scheepsnaam van de
Independent is niet lichtzinnig
gekozen. De naam van de
nieuwe binnenvaarttanker drukt
een belangrijke waarde uit voor
Frank en Robert Heijmen van
Heijmen Bunkerstations. “We
willen onafhankelijk zijn en
blijven; vandaar ‘Independent’”,
vertelt de laatste. “We zijn een
familiebedrijf en doen bijna alles
in eigen beheer; van laden bij de
rafﬁnaderij tot het uitleveren aan
de klant.”

mooi casco. De samenwerking met
Rensen-Driessen was heel goed en
de afbouw bij Dolderman vonden
we top. We hadden heel weinig
tijd om het proces zelf te begeleiden – daar hadden we het met de
werkzaamheden op onze bunkerstations gewoon te druk voor –
en hebben daarom graag gebruik
gemaakt van de professionals. Met
die keuze zijn we achteraf erg blij.
Het is prima gegaan. Iedereen weet
wat hij moet doen en is uitstekend
op elkaar ingespeeld.”

"Met een eigen schip ben je niet van
anderen of van de omstandigheden afhankelijk. Neem nu die lange periode met laag water dit jaar.
We willen zelf bepalen wanneer
en waar we kunnen laden. Dat geeft
een grotere bedrijfszekerheid.”

Einde van een tijdperk

Eigen transporten
Donderdag 13 december was de
ofﬁciële proefvaart. 19 december
gaat de Independent voor het eerst
laden, in Rotterdam.
Om misverstanden te voorkomen: het is geen bunkertanker.
“We gaan de tanker voornamelijk
voor onze eigen transporten inzetten; voor het bevoorraden van
onze bunkerstations met gasolie.
Daarnaast zullen we ook wel voor
derden varen, maar dat is slechts
een klein deel van de tijd”, ver-

telt Robert Heijmen. Hij is samen
met zijn broer Frank eigenaar van
Bunkerstation
Heijmen
en
Heijmen Tankvaart in Millingen
aan de Rijn en Neptun Heijmen
Nijmegen. Samen met Serge
Broekhuizen hebben ze ook SBH
Heijmen Rotterdam.
De drie bunkerstations draaien
mee in het netwerk van Bunkerpartners.

China
De Independent is geleverd door
Rensen-Driessen
Shipbuilding,
dat ook voor het ontwerp verantwoordelijk was. Rensen-Driessen
liet het casco in China bouwen
en bracht de afbouw onder bij
Dolderman in Dordrecht. Samen
met vier andere casco’s arriveerde
de Independent 20 augustus per
zeeschip in Nederland.

Robert is samen met zijn vader Ton, in gezelschap van Wim
Driessen en de andere kopers, naar
de werf in Nantong geweest toen
de casco’s daar in aanbouw waren.
“Dat was indrukwekkend. Er werken 1.600 man op die werf en ze
bouwen er van alles: binnenvaartschepen, zeeschepen, suppliers,
bruggen…”
“We zijn zeer tevreden. Het is een

De Independent vervangt de
Hortensia 2, die Bunkerstation
Heijmen als bestaand schip
(Domino) had gekocht. Het 1.650
kuub grote transportschip gaat
eind dit jaar uit de vaart. “Het is
enkelwandig en mag dus vanaf 1
januari geen gasolie meer vervoeren. We moeten nog kijken wat we
ermee gaan doen.”
Na een jarenlange overgangsperiode zijn enkelwandige tankers
per 1 januari 2019 verboden voor
minerale brandstoffen. Dat betekent het einde van een tijdperk.
“Slopen is eigenlijk zonde; het
casco is daar nog te goed voor. We
onderzoeken diverse opties.”
Lees veeder op pagina 22 >>

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen
verzorgen voor Gebroeders Heijmen
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Onafhankelijk en ondernemend
>> Vervolg van pagina 21

“We zijn al helemaal klaar voor
de komende jaren. Alle bunkerboten en bunkerpontons hebben in
2017 of 2018 klasse gemaakt. Het
bunkerwinkelschip in Nijmegen
is vorig jaar meteen voorzien van
een zwaardere pomp en een extra
haspel en leiding."
"Op de eerste verdieping is vervolgens extra kantoorruimte gebouwd. Onlangs zijn de locaties
in Nijmegen en Rotterdam voorzien van ﬁlters, RCI Puriﬁers, om

nóg schonere gasolie te kunnen
leveren.”

Courante maat
De Independent is met 1.700 kuub
niet veel groter dan de Hortensia
2, maar wél dubbelwandig. De vijf
tanks kunnen separaat worden geladen. Robert Heijmen: “Met 85
meter bij 9,60 meter kan het schip
overal komen; dat was belangrijk
voor ons. Een courante maat. Er is
veel vraag naar dit type schip. Voor
ons is het extra prettig, omdat we
aan de binnenkant van de steiger

Robert en Frank Heijmen met hun vader Ton tijdens de oﬃciële proefvaart.
(foto privécollectie)

kunnen lossen. Daar hebben klanten dus geen last van tijdens het
bunkeren. Dat is uniek.”
Voor de voortstuwing is gekozen
voor een Caterpillar 3508. Het
schip heeft twee Bornemannpompen: één van 250 kuub per
uur en één van 350 kuub per uur.

“Afhankelijk van de grootte van de
partij die we moeten lossen, kunnen we dan meest geschikte pomp
kiezen – of beide tegelijk.”
De Independent heeft op verzoek
van de gebroeders Heijmen een extra manifold en meerdere losslangen gekregen. Robert: “Dat ver-

groot de ﬂexibiliteit en maakt het
mogelijk om op alle locaties eenvoudiger aan te koppelen en sneller te lossen. Al met al kunnen we
stellen: Heijmen Bunkerstations
heeft er met de Independent een
paradepaard bij en is klaar voor de
toekomst!”

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

Den Breejen Shipyard

regeling door EPS geleverde frequentie-

IM Brouwer Industriële Metaalwerken

Verhaar Omega B.V.

Afbouw en levering Caterpillar 3508C en

Schroefasinstallatie

regelaar, één (1) stuks 250m3/uur EPS/

B.V. Metaalwerk

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁn-

John Deere 6135AFM

Dolpower B.V.

Bornemann ladingpompsysteem, type HC

Kampers Shipyard B.V.

stallatie type VBS1000sr (schroefdiam

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg-

180 aangedreven door een EEx-de ABB elek-

Stuurhuis + hefgeleidekoker

1000mm) verticale opstelling, 282 kW bij

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

schroef en ladingpompen 480kVA

tromotor met een vermogen van 98kW en

Lloyd’s Register EMEA

1800 omw/min., bediening wegafhankelijk

Algemeen Installatieburo M.J. Poley

Motor John Deere, type 6135 Generator

toerenregeling door EPS geleverde frequen-

Geclassiﬁceerd

incl. omschakeling Pomp/Boegschroefbe-

V.O.F. Sanitair waterinstallaties afvoeren,

Stamford HCM534, Generatorset 2 t.b.v.

tieregelaar en één (1) stuks 20m3/uur EPS/

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

drijf en één (1) Schroefcompressor Atlas

boiler, UV-waterzuivering en drukverho-

boordnet en ladingpompen 140kVA Motor

Bornemann slobpompsysteem, type W3

Verzekering

Copco MAS GA11 FF op 500L ketel

gingssysteem

John Deere, type 6068 Generator Stamford

aangedreven door een EEx-de ABB elektro-

RAFA Scheepsramen B.V.

Werkina Werkendam B.V.

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

UCM274 en Generatorset 3 t.b.v. boordnet

motor met een vermogen van 7,5kW. Deze

Ramen

De complete elektrische installatie inclusief

Installatie tankinhoudsmeting en tankalar-

62kVA

pomp installaties zijn geschikt voor het

Reintjes Benelux bvba

2-draads databesturing, monitoringsysteem

meringen en gasdetectie systeem voor

Motor John Deere, type 4045 Generator

verpompen van lichte producten

1x WAF 562 met reductie van 4,546:1

met touchscreenbediening, compleet

stuurhuis en woning

Stamford UC224

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

RuGotech Pijpleidingen B.V.

nautisch pakket, camerasysteem, complete

Blommaert BVBA Aluminium davit, RVS

EPS European Pump Services B.V.

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

Het complete dek leidingsysteem en de

airco installatie, satellietsysteem, tank-

Roeftrap, boordlichtbakken Isis, heklicht-

Eén (1) stuks 350m3/uur EPS/Bornemann

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

voor machinekamer

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer en AIS

beugel Isis, voormast type Improval

ladingpompsysteem, type HC 232 aange-

olie haspelsets en F.T. gasolie trimpomp

VE-woning en scheepsstoﬀering

installatie

DBS Scheepsservice Aluminium machine-

dreven door een EEx-de ABB elektromotor

GeMa Services Complete conservering,

Complete stoﬀering woning en stuurhuis

WindeX Engineering B.V.

kamervloeren voor- en achterschip

met een vermogen van 125kW en toeren-

incl. levering van verfpakket

incl. VE-screen zonwering

Airconditioning en overdrukinstallatie

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Het einde en een nieuw begin
Het begint al in de herfst… dan
zie je de bomen en struiken veranderen van kleur en vallen uiteindelijk de meeste bladeren van de
bomen tegen de tijd de winter zich
aankondigt.
Inmiddels komt de winter heel
dichtbij en hebben we de eerste
nachtvorst al mogen beleven. Een
duidelijk signaal dat de feestdagen

weer voor de deur staan en over
niet al te lange tijd dit jaar weer
wordt afgesloten en er wordt geklonken op het nieuwe jaar.
Met het glas in de hand misschien
nog even alle mooie beleefde
momenten overdenkend van het
afgelopen jaar. Misschien ben je
ook wel blij dat het jaar voorbij

GESABBEL

is en verheug jij je op alle nieuwe
kansen in het komende jaar.
Ook voor de SAB-balie zal een
nieuwe periode ingaan. Na bijna
zestien jaar zal na de Kerstdagen
een vertrouwd gezicht niet meer
te zien zijn aan de balie. Lia, één
van onze gewaardeerde collega’s,
mag gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Haar inzet,
hulpvaardigheid en expertise zullen zeker gemist worden.
Inmiddels kun je al kennismaken
met twee nieuwe dames. Sabina
en Safﬁra doen vol enthousiasme
hun best om je zo goed mogelijk
van dienst te zijn.

Rondom de feestdagen zijn er een aantal dagen
waarop de openingstijden van de SAB gewijzigd
zijn:
Vrijdag 21 december: gesloten vanaf 14.30 uur
Maandag 24 december: de hele dag gesloten
1e en 2e Kerstdag: gesloten
Oudejaarsdag 31 december: gesloten
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019: gesloten
Maandag 7 januari: geopend vanaf 10.00 uur
De SAB wenst je alvast hele ﬁjne feestdagen toe

Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

en heel veel voorspoed in het nieuwe jaar!
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YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE

Wij bedanken onze partners
voor de prettige samenwerking
in 2018 en wensen iedereen het
beste voor 2019!!!

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is
Bruinsma Freriks Transport op zoek naar
dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t
om onze vloot te versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale
oliën, bulkchemie, fuelcomponenten en
biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België, Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en kanalen).
Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven zoals
Vaporsol en de initiatiefnemer voor het project
“Don Quichot”, die voor Greenpoint
Rotterdam ingezet zal worden.
Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299 490 of
+32 473 960 763.

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht • TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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1DVWXSWHQDSDOXEXÀRWLO\UHMGDĜVWYt6RPWUDQV
MDNRKAPITÁNQHERNRUPLGHOQtN!
5HMGDĝVWYt6RPWUDQVMH

SCYLLA WENST JOU EEN
SPETTERENDE KERST EN EEN
VOORTVAREND 2019
Als dank voor een fantastisch 2018, stortte Scylla € 50.000 aan
goede doelen, geselecteerd door diegenen die Scylla nauw aan
het hart liggen. Benieuwd wie van ons steun ontving?
Ontdek het op onze Facebook en Instagram.

)ORWLODPRGHUQtFKGREĜHXGUåRYDQêFKYêKUDGQČPHJDWDQNRYêFKORGt
VRGGČOHQêPE\GOHQtPDYãtPSRåDGRYDQêPNRPIRUWHP
1DHYURSVNêFKYQLWUR]HPVNêFKYRGQtFKFHVWiFKSĜHSUDYXMHPHPLQHUiOQt
ROHMRYpDFKHPLFNpSURGXNW\
1DEt]tPHMLVWRWX]DPČVWQiQtVRFLiOQtSRMLãWČQt
Y]GČOiYDFtNXU]\ DQJOLþWLQD&±FHUWL¿NiW DPRåQRVWVOXåHEQtKR
SRVWXSXSURPRWLYRYDQpVSROXSUDFRYQtN\
+OHGiPHPRWLYRYDQpNDSLWiQ\DNRUPLGHOQtN\
VUêQVNêPSDWHQWHPGR0DQQKHLPXUDGDURYêPSDWHQWHPD
$'1FHUWL¿NiWHP&±FHUWL¿NiWQDEt]tYêKRGX
SOMTRANS NV

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

www
w.scylla.c
a.ch
a.

f

in

www.somtrans.be
Email: admin@somtrans.be
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WIJ WENSEN U
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN
SPETTEREND 2019

TE KOOP
Dit is slechts een greep uit
ons bestand!

Ms Rival – € 185.000
604t / 63 x 6,69 x 2,26
Ms Tranquilo – n.o.t.k.
698t / 54,99 x 7,24 x 2,64
Ms Nistru – € 250.000
834t / 67,09 x 8,19 x 2,37
Ms Adriana – € 412.000
1.060t / 76,95 x 8,18 x 2,52
Ms Borelli – n.o.t.k.
3.228t / 110 x 11,45 x 3,62
Mbs Bontekoe jr – n.o.t.k.
767t / 66,9 x 6,62 x 2,80
Mbs Bremare – € 275.000
800t / 64,54 x 7,5 x 2,82

Wil je starten als varende ondernemer?
Hierboven enkele voorbeelden van schepen
waarmee je van wal kunt steken

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

Kamar Shipping Group
wenst u
prettige feestdagen
en een
fantastisch
2019

.HHSLQJ\RXFRROLQ

.HUNHSODDW$/&'RUGUHFKW
7HO(PDLOLQIR#FOLPDORJLFQO
$LUFRQGLWLRQLQJ0HFKDQLVFKHYHQWLODWLH2YHUGUXNLQVWDOODWLHV.RHOYULHVLQVWDOODWLHV

    
 
 
 

www.kamar.nl | sales@kamar.nl | +3
+31 (0)10-2847848
0)10-28478
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Waar water is, daar is onze weg
Via deze weg danken wij u voor de goede samenwerking van het afgelopen jaar.
Ook in het nieuwe jaar willen wij ons succes voortzetten, maar niet zonder u! Neem daarom
contact met ons op als u weer in het Noord-Duitse kanaalgebied bent.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig, succesvol nieuw jaar.

B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG
Tiefer 5 · 28195 Bremen · Duitsland · Tel.: +49 (0) 421/3054 - 229 · Fax: +49 (0) 421/3054 - 237
info@dettmer-group.com · www.dettmer-reederei.de

dé school voor
varende kinderen
Industriestr. 10
D-49733 Haren
Tel.: +49 (0) 59 32-99 77-0
Fax: +49 (0) 59 32-99 77-20

vanaf 3 jaar

info@wessels.com
www.wessels.com

www.lovk.nl

Succesvolle logistiek kent geen grenzen
In de businessunit Shipping brengen wij uw goederen op weg - over kanalen, rivieren, langs de kust of over zee. Onze meer dan 600 eigen en
gecharterde binnen- en zeeschepen bevoorraden de industrie en energiecentrales. Gasvormig, vloeibaar, bulk of container; Imperial Logistics vindt
voor elke vracht de juiste oplossing. Wij hebben het passende schip voor uw lading of voor uw schip de passende lading. Grenzeloos, wereldwijd.
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG | www.imperiallogistics.com

customise • collaborate • compete
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Telematicadag: vrijdag 28 december

Data Gedreven Binnenvaart in de 21e eeuw
Op vrijdag 28 december
vindt op het KSCC Nijmegen
de jaarlijkse Telematicadag
plaats. De organisatie is in
handen van Bureau Telematica
Binnenvaart. De titel is deze
keer Data Gedreven Binnenvaart
in de 21e eeuw. Deelnemers
worden geïnformeerd over ‘tools
voor een meer winstgevende
bedrijfsvoering’.
Dagvoorzitter is Henk van Laar
van BTB. Alle presentaties vinden
dit jaar plenair plaats. Op het centrale Plaza an 10.00 tot 16.00 uur
een informatiemarkt.

Programma:
09.30 uur:
Inloop en kofﬁe
10.00 uur:
Welkom en opening
Update MOB
Bernhard van Welzenes, directeur
KSCC

Toekomstig beleid en tools
Sunetti: integratie in bestaande
dataprocessen
Periskal: integratie in applicatie

11.30 -12.00 uur:
Opschaling CoVadem, Varen met
Voorkennis
Introductie platform en aanbod
Meeuwis van Wirdum, CoVadem

14.45 - 15.05 uur:
Inspanningen Agentschap Telecom voor AIS
Erik Lucas, hoofd Markttoezicht,
Agentschap Telecom

12.00 - 12.30 uur:
Duurzaamheid ondersteund door
actuele data
Vaargedrag en reissimulatie voor
analyse en voorspellen van energiegebruik
Wytze de Boer, MARIN

15.05 - 15.30 uur:
Toekomst mobiliteit op de weg:
drie revoluties en hun belang
voor binnenvaart
Henk van Laar, BTB

12.30 - 13.45 uur:
Plaza Lunch
Uitreiking Telematica Award 2018
en interview met met vlogster
Liana Engibarjan
14-00 - 14.15 uur:
pdate Bargelink
Axel Götze-Rohen, directeur
Bargelink

15.30 -16.15 uur:
Discussie: waar gaat de binnenvaartondernemer het meest van
proﬁteren?
16.15 - 18.00 uur:
Afsluiting en receptie
Locatie: KSCC Schipperscentrum
Nijmegen
Waalhaven 1K (navigatie Havenweg), 6541 AG Nijmegen

14.15 - 14.45 uur:
Elektronisch Melden
Stand van zaken tankvaart

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

10.15 - 11:00 uur:
Factor 6 Binnenvaart
Toekomst goederenstromen en
ons digitaal handelingsperspectief
Herman Wagter, Topsector Logistiek

11.00 - 11.30 uur:
Kan digitale technologie de binnenvaart maken of breken?
Sander Duivestein, trendwatcher

• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

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

FIJNE
FEESTDAGEN

Heilige Mis in piste van
Kerstcircus Freiwald
Op dinsdag 25 december is de
traditionele Eerste Kerstdagviering van het KSCC Nijmegen.
De viering vindt plaats in de
piste van Circus Freiwald. Dat
heeft zijn tenten opgeslagen
op de Goffertweide aan de
Slotemaker de Bruïneweg 268 in
Nijmegen.
Voor de derde keer organiseert
landelijk aalmoezenier Bernhard
van Welzenes de feestelijke heilige
mis in samenwerking met Circus
Freiwald, dat geleid wordt door
directrice Natascha Freiwald. Het
circus strijkt elk jaar van 22 december tot 6 januari neer in Nijmegen
met een spectaculaire kerstshow.
Het doel van de Eerste Kerstdagviering is om vanuit de kerst-

gedachte een band te smeden
tussen de trekkende bevolking en
de lokale gemeenschap. Pater Van
Welzenes is landelijk aalmoezenier van zowel de binnenvaart- als
de kermis- en de circusgemeenschap (samen de trekkende bevolking).
Voor de muzikale omlijsting zorgen Sylvia Greve (zang), Ingeborg
Hubens (piano) en het KSCC
Kerkkoor samen met koor De
Waalkanters onder leiding van Gerard Verschuren.
Er zijn ook acts van Cheyenne
Sperlich (luchtacrobatiek), Sharon Freiwald (pony-act) en Sidney
Balder (trompettist).
De dienst begint om 10.15 uur. De
toegang is gratis. Iedereen is welkom.
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DIRECTIE EN MEDEWERKERS
VAN KONUTHERM WENSEN
U FIJNE FEESTDAGEN!
Wensen hun cliënteel een prettig
eindejaar en een voorspoedig 2019!

Ook in 2019 komen wij weer graag bij u aan boord.
Voor advies, service en onderhoud en belt u met:
+31 (0)341 264 283.

Het Ketels Team

Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers

e
teldoorsne
systems ke
ermal ﬂuid
th
m
er
th
Konu

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

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

Baarnsche dijk 6A8 . 3741 LR Baarn . The Netherlands
T + 31 (0)35 303 4910 . E info@konutherm.nl . www.konutherm.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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Het karakter van een kanaal
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De belevingswereld van
schippers, de betonning en
bebakening van het kanaal
vormen drie aanknopingspunten
voor het behoud, herstel en
versterking van de ruimtelijke
kwaliteit van de grote kanalen in
Nederland.
“Besef dat de kanalen er echt zijn
voor de schipper. Hij is de gebruiker van de vaarwegen, die hij
bekijkt vanuit de middellijn van
die kanalen”, zegt ir. Martijn Blaas,
landschapsarchitect bij Bureau
Verbeek uit Maastricht. “Soms
vaart de schipper op het kanaal
door een groene corridor, dan
weer komt hij op een plek waar
geen beplanting is neergezet. Hier
kan hij een oriëntatiepunt ervaren.
Op
het
Kanaal
WessemNederweert ziet hij de toren van
Nederweert en op het Julianakanaal de Clauscentrale bij Maasbracht. Prachtige bakens waarop
de schipper zich kan richten.”
“Kanalen hebben een doorgaand
karakter. Ze nemen de kortste weg
van A naar B. Vaak zien de kanalen
eruit als kaarsrechte lijnen, die het
landschap doorsnijden en domineren.”

Eigenschappen
Kijk op de ruimtelijke kwaliteit
van kanalen is de titel van een
rapport dat onlangs is opgesteld,
mede door Martijn Blaas. Landschapsbureau Verbeek heeft dit
rapport gemaakt op verzoek van
Rijkswaterstaat. Het vormt de basis

voor toekomstige plannen met
grote kanalen en het moet ervoor
zorgen dat toekomstige ontwerpers en bouwers meer oog krijgen
voor de plaats van grote infrastructurele werken in het landschap.
“Als men in de toekomst iets aan
zo’n kanaal wil doen, is het goed
om met die nieuwe aanknopingspunten rekening te houden.”
“Geen enkel kanaal is eigenlijk
hetzelfde en zo heeft ieder kanaal
ook zijn bijzondere eigenschappen. Het Julianakanaal heeft een
industrieel karakter en rond de
vaarweg contrasteren het Maaslandschap en het heuvellandschap
in Limburg als rechte lijn en hoogteligging. Die lijn heeft als accent
de populierenrijen aan weerszijden van dit kanaal.”
Volgens Martijn Blaas heeft men
die bomen vroeger langs het
Julianakanaal geplant vanwege
de zijwindgevoeligheid van de
sleepvaart. Nadien zijn vele rijen
bomen langs het Julianakanaal gekapt en nu is er langs het kanaal
nog alleen sprake van bomenstructuren tussen Limmel en Stein.

Zijwind
“Het Julianakanaal heeft een heel
groot probleem en dat speelt geleidelijk bij meerdere kanalen: de
waterveiligheid. De vraag rijst op:
wat mag wel en niet op de kanaaldijk? Op en achter de dijk plant
Rijkswaterstaat geen bomen meer
omdat de dijk hierdoor wordt verzwakt.”
“Maar het punt is dat men heeft
ontdekt dat zeker in het deel van

Het Julianakanaal bij Echt. (foto Noud van der Zee)

het Julianakanaal tussen Echt en
Maasbracht de zijwindgevoeligheid groot is. De populieren
mogen dan ook best terugkomen
om de wind tegen te gaan.”
Dat zou ook gunstig zijn voor de
meerlaags containervervoer op het
Julianakanaal. “Nieuwe beschutting is wenselijk, maar niet vanuit
de gedachte van de waterveiligheid. En dat vormt een dilemma”,
zegt de landschapsarchitect.

Moderner
“Aan de kanalen in Nederland kun
je ook aﬂezen in welke tijd ze zijn
aangelegd”, vertelt Martijn Blaas.
“Er is een duidelijk onderscheid te
maken bij bruggen en sluizen uit
de 19e eeuw, die uit de jaren 20-30
en van de jaren 60 van de vorige
eeuw. Hoe nieuwer de kanalen
zijn, des te moderner ze ogen. Ingenieurs maakten gebruik van de
nieuwste inzichten en technieken.
Je mag best aan een kanaal zien
dat er oudere en nieuwe delen
zijn.”
Hij wijst op de situatie in Born,
waar in het Julianakanaal de nieuwe sluizen naast de oude liggen.
En in Maasbracht, waar de contouren van de bak en de kolken
van de oude sluis achter de bomen
naast de ‘drielingsluizen’ liggen.
In Sluis in de provincie Zeeland
is van de gedateerde sluizen een
jachthavencomplex gemaakt.

Meegroeien
21 kanalen in Nederland zijn onderzocht op hun ‘kernkwaliteiten
op ruimtelijk gebied’. “De eerste

acht door de Dienst Landelijk
Gebied, maar die instelling werd
in 2015 opgeheven. Toen heeft
Rijkswaterstaat de rest van de studie via een aanbesteding in de
markt gezet. Die hebben wij, tot
onze verrassing en die van Rijkswaterstaat, binnengehaald.”
Daarop zijn de overblijvende kanalen door Bureau Verbeek bekeken. Van elk kanaal is een apart
boek gemaakt met daarin de bijzondere eigenschappen van die
vaarweg.
Kanalen groeiden in de loop van
de tijd mee met de ontwikkelingen op het gebied van economie,
technologie en ruimte. Kanalen
werden breder en dieper naarmate de binnenvaartschepen groter
werden. Bij economische groei
vestigde zich bijvoorbeeld kanaalgebonden industrie langs de vaarweg. Sluiskolken werden ook vergroot en met de komst van nieuwe
materialen werden bruggen over
het kanaal hoger.
“De beplanting langs kanalen is
vaak bepalend voor de ruimtelijke
kwaliteit. Bij de sluis in Panheel
is aan de ene kant monumentaal
groen en aan de andere kant is
geen groen te bespeuren, doordat
Rijkswaterstaat er een extra kolk
gebouwd heeft. Het sluizencomplex vormde een geheel met het
groen, eigenlijk een park. Het is
nu een monumentale helft met
een unieke sluis en de andere helft
een onbeduidende sluis. Dit is een
aandachtspunt waar we echt iets
mee moeten doen.”

Noordervaart
De overheid beheert de kanalen,
maar vraagt zich af of zij die wel
alle moet behouden. In Limburg
overlegt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld voor de Noordervaart met
Waterschap Limburg om deze
vaarweg na 2020 over te dragen.
Sinds eind 2017 is scheepvaart op
de Noordervaart niet meer toegestaan. De kosten voor beheer,
onderhoud en bediening stonden
volgens Rijkswaterstaat niet meer
in verhouding tot het gebruik. Het
Waterschap wil de aanvoercapaciteit vergroten om het water naar
de Peel door te voeren.
De vraag is wanneer sprake is van
rijksbelang en wanneer een kanaal
alleen regionaal of zelfs lokaal belang heeft. Martijn Blaas zegt dat
over veiligheid op landelijk niveau
wordt getoetst; het is van toepassing op elk kanaal. En veiligheid is
ook voor Rijkswaterstaat prioriteit
nummer één.
Op regionaal niveau is de beplanting een aandachtspunt voor toekomstige ingrepen bij kanalen:
continuïteit van bomen en de
vormgeving van de oevers.
Op lokaal gebied zijn de adviezen
uit het rapport voor elk kanaal anders. Aandacht is er onder meer
voor de sluiscomplexen, nieuwe
functies en energie-opwekking.
Over dat laatste thema zegt
Martijn Blaas tot slot: “Sluis 15
bij Nederweert heeft nog een werkende, monumentale waterkrachtcentrale uit de jaren 30. Elke sluis
heeft verval. Als je het water doorvoert, benut het dan ook goed.”
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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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Historisch dieptepunt
Het adventwater maakte in de eerste week van
december een einde aan een extreem lange periode van laag water op de Rijn. De Pegel in Kaub
gaf maandag 22 oktober nog maar 25 centimeter
aan. Een historisch dieptepunt. Het oude record
stond op 35 centimeter en dateerde van 28 september 2003.
Maanden van laagwater, waardoor veel laad- en
losplaatsen langs de Boven-Rijn slecht bereikbaar
werden. Op alle verbonden rivieren waren problemen met de bereikbaarheid, uiteraard voor
diepstekende schepen. De scheepvaart op de Ruhr,
Neder-Rijn, Waal en de IJssel ondervonden grote
hinder door de lage waterstand. Schrijnend was de
situatie voor een vijftal schepen in de haven
Deventer, die niet meer naar buiten konden omdat wegens de lage waterstand op de IJssel het
Waterschap het niet langer verantwoord achtte
om de sluisdeuren bij de invaart van de haven te
openen.

18 december 2018

Waterstanden 2018

De capaciteit van de binnenvaartvloot in Europa
was niet langer toereikend, omdat de schepen
die nog ‘naar boven’ konden varen, slechts een
vijfde of een kwart mee van wat ze anders kunnen
laden. Maar het was voor bijna 90 procent van de
schepen onmogelijk door het middengebergte te
komen. De ‘alternatieven’ wegvervoer en spoor
kampten eveneens met capaciteitsproblemen.
De grote vraag is natuurlijk of dit laagwaterfenomeen een gevolg is van de klimaatverandering
en dan werpt zich onmiddellijk de vraag op of en
hoe vaak dit in de toekomst gaat voorkomen. Een
bedrijf als Thyssenkrupp Veerhaven gaf na noodgedwongen gestopt te zijn met de duwkonvooien
met kolen en erts bedrijf aan te onderzoeken of
voor de bedrijfszekerheid van de aanvoer vaker het
spoor kan worden ingezet indien periodes van extreem laagwater steeds vaker voorkomen en langer
duren.

Het is moeilijk te bevatten dat 2018 begon met stremmingen wegens
hoog water op de Rijn. De toen kolkende rivier was het hele jaar in
het nieuws, vooral wegens laag water. Het is niet altijd een feest om
records te breken. Het lage water zorgde wel voor een merkwaardig resultaat over de hele binnenvaart, zo berichtte het Economisch Bureau
van de ING Bank eind november, want de vervoerde volumes waren in
het derde kwartaal met 10 procent afgenomen, terwijl de omzet met
18 procent was gestegen.
De ING Bank zei eind 2017 voor 2018 te verwachten dat de omzet met
5 procent zou stijgen in de binnenvaart, maar dat de kosten harder
zouden stijgen. In die verwachting geen woord over de waterstanden.
Die zijn zoals altijd onvoorspelbaar.
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De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands
info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl
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WAT IS KWALITEIT?
- Afspraak is afspraak
- Snelle en goede service
- Degelijke techniek
- Goede adviezen
- Klantgericht meedenken
- Normale prijzen

Met onze dank voor de prettige
relatie gedurende het afgelopen
jaar wensen wij u ﬁjne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Als dit u aanspreekt
kunnen wij zeker zaken doen!

Wij wensen iedereen
Prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 2019

Creatief in liften
De Krib 3, 6916 AN Tolkamer
Tel. 0316 - 541759, www.droste-elektro.nl, info@droste-elektro.nl

www.lodige.nl

De zekerheid van continuïteit

LÖDIGE BENELUX
Kasteleinenkampweg 14
NL-5222 AX
`s-Hertogenbosch
Tel: +31 (073) 624 93 00
E-mail: lodige@lodige.nl

24/7

Wij wensen u ﬁjne feestdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

• STEVENDOKKEN • ABC DEALER • STUURMACHINES EN ROEREN
• IVR KEURINGSSTATION • IJZERWERK / REPARATIE
• TOTAAL ONDERHOUD • REVISIE MOTOREN • HERMOTORISERING
• HYDRAULIEK / DRAAIERIJ • AFBOUWKADE 140 METER • NIEUWBOUW

• NIEUWBOUW • OFF-SHORE • LEIDINGWERK • SKID-BOUW
• STAAL / RVS / CUNIFER • REPARATIE • ONTWERP / ENGINEERING
• TOTAAL PAKKET • RUIME ERVARING • VCA GECERTIFICEERD

Scheepvaartweg 9, 3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 68 • E info@breko.com
www.breko.com

Scheepvaartweg 9, 3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88 • E info@psipiping.com
www.psipiping.com

SERVICE
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Schepen van
voor 1976

De ASV is natuurlijk niet een organisatie
van alleen kleine schepen, de ASV is wel
de organisatie die zich het meest inzet
voor het behoud van de kleinere schepen
(tot 86 meter, 1500 ton). Een categorie
die met uitsterven wordt bedreigd, aldus
de vereniging. Als de – overigens afgezwakte – technische eisen van kracht blijven, zal geen enkel schip van vóór 1976
nog gerechtigd zijn te varen na 2025. Het
aantal wordt geschat op 2.600. De ASV
zet alles op alles om dat te voorkomen,
door lobby en met een petitie. De petitie
werd door 1.656 mensen ondertekend en
overhandigd aan alle relevante vertegenwoordigers van de partijen in de Tweede
Kamer. Het is een hard gelag dat het regeringsstandpunt er niet echt door wijzigde.
Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt
net zo goed dat de kleine vaarwegen
essentieel onderdeel zijn van het vaarwegennetwerk en daar horen uiteraard de
schepen bij die daarop kunnen varen (anders heb je er niet veel aan).
Verladersorganisatie evofenedex heeft zich
later in het jaar achter het standpunt van
de ASV geschaard en dat deed ook een
meerderheid in de Tweede Kamer.
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Binnenvaart Duitsland
heeft last
schaft vaartvan energie- rechten af
transitie
Natuurlijk doet de binnenvaart van harte
mee aan de energietransitie, de overgang
van fossiele naar alternatieve brandstoffen. Zonlicht en wind hoeven echter niet
te worden vervoerd, en dus kost de energietransitie de binnenvaart lading, want
zowel in de droge als in de natte sector
gaat er lading verloren. Respectievelijk
kolen en minerale olieproducten.
Vooral dat eerste is al voelbaar, nu Duitsland steeds minder steenkolen gebruikt
bij de opwekking van energie. Onderzoeksbureau Panteia denkt dat daardoor
de groei van de binnenvaart de komende
jaren zal afvlakken.

2018 werd het jaar waarin Duitsland
de vaartrechten afschafte (per 1 januari
2019). Als onderdeel van het beleid om
vervoer van de weg naar het water te
verschuiven, is hiertoe besloten door de
Bondsregering en was het opgenomen in
het coalitieakkoord.
Er was van de zomer even twijfel of het
wel door zou gaan, want er was in de
begroting van het Duitse transportministerie niets over opgenomen. Maar op 8
november bij de Bereinigungssitzung van
de begrotingscommissie van het Duitse
Parlement ging alsnog de kogel door de
kerk. Er wordt uiteraard vanuit gegaan
dat de schippers deze rechten niet in
eigen zak steken maar doorsluizen naar
de verladers, zodat de binnenvaart goedkoper wordt.

Binnenvaartaandeel in
goederenvervoer slinkt
Hoewel de modal shift niet net als vorig jaar
was omgekeerd in 2018 (dat werd in 2017
vooral veroorzaakt door de wachttijden bij
de terminals) was de binnenvaart in 2018
zeker niet de kampioen in de groei van
het goederenvervoer. Zowel spoor als wegvervoer deden het gewoon beter.
En daarmee raakt de binnenvaart dus
marktaandeel kwijt. Maar de markt groeit
nog steeds, dus de binnenvaart ook, en
wel met 2,3 procent. Spoor (2,8 procent)
en weg (3,8 procent) groeiden een tikkie
harder.

Nieuwe brug
geen goed idee
Rotterdam wil de beide oevers van de
Maas op nog een plek met elkaar verbinden door een brug over de Maas tussen
de wijken Feijenoord en De Esch. Volgens
de ASV is dat een slecht plan. Nautischtechnisch zou dit de scheepvaart teveel
hinderen. Een tunnel is een beter idee (als
hij diep genoeg ligt uiteraard).
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ADMINISTRATIEKANTOOR PROCURA
1FSTPPOMJKLFOCFUSPLLFOtBEWJFTFOBENJOJTUSBUJF
NEDERLANDSE ORDE
VAN ADMINISTRATIE- EN
BELASTINGDESKUNDIGEN

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

#PPUKFTTUFFHt)#;XJKOESFDIU
tJOGPQSPDVSB!YTBMMOM
XXXBENJOJTUSBUJFLBOUPPSQSPDVSBOM
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Terminal bij
Lelystad

CTU Flevokust heeft op 3 april de eerste
containers afgehandeld. De nieuwe overslaghaven bij Lelystad werd daarmee gedeeltelijk in gebruik genomen. De ofﬁciële
opening was op 20 september. De nieuwe
haven moet de regionale economie versterken. Volgens Provincie Flevoland heeft
Flevokust Haven de potentie om een
belangrijke schakel te worden in logistiek
Nederland.

Autonoom
varen
Autonoom varen hangt net als elektrisch
varen boven de binnenvaart. Sommigen
beschouwen dat wellicht als een zwaard
van Damocles (dat is heel negatief) maar
anderen zullen opgelucht stellen dat eindelijk minder personeel nodig is. Hoe dan
ook, natuurlijk wordt op alle fronten vooruitgang geboekt, maar echt autonoom
varen blijft voorlopig beperkt tot
modelschepen in een Vlaamse gracht.
Schuiven we even door naar 2019.
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Succesvolle
krachtenbundeling
in West-Brabant
Corridor
Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo
Terminals, Moerdijk Container Terminals
en Danser Group bundelen tussen Tilburg,
Moerdijk en de Rotterdamse haven lading,
waardoor minder schepen nodig zijn, wat
ﬁlevorming bij de terminals in Rotterdam
vermindert. Dat doen ze sinds begin 2018
en het is een succes. Later voegde zich ook
de terminal in Oisterwijk bij deze groep.
En er gebeurde nog iets op dit traject. In
het najaar ging Rijkswaterstaat akkoord
met een onthefﬁng voor klasse V-schepen
op het Wilhelminakanaal tot aan Tilburg.
Daarmee werd het succes van WestBrabant Corridor nog verder bevorderd.
Het verschil dankzij die onthefﬁng legt
Wil Versteijnen, directeur en eigenaar van
Gebr. Versteijnen group of logistics in
Tilburg, uit: “Klasse V-schepen kunnen op
twee lagen 104 TEU vervoeren en de elektrisch aangedreven schepen met 8 procent
meer laadvermogen straks zelfs 112 TEU.
Dat is bijna een verdubbeling.”

De terminal bij de Tilburse wijk
Vossenberg,
voortaan bereikbaar met klasse
V-schepen.

Fijne feestdagen
en het beste
voor 2019

Haatlandhaven 2/A • 8263 AS Kampen • T: 038-3312024 • M: 06-53585485 • F: 038-3316289
info@scheepsschroeven-kampen.nl • www. scheepsschroeven-kampen.nl

Wij wensen onze relaties hele
fijne kerstdagen en in alle opzichten
een goed en gezond 2019
Rijnaarde Global Trading & Logistics B.V.
Van Heemstraweg 64C, 6641 AG Beuningen . T +31(0)24-3435343 – F +31(0)24-6776152
E scheepvaart@rijnaarde.com . W www.rijnaarde.com
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Innovatieve
initiatieven
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Excellence
2018 was ook het jaar dat in Zwijndrecht
het Binnenvaart Centre of Excellence
(BCoE) in gebruik werd genomen, op
initiatief van de Economic Development
Board Drechtsteden. Maritieme ondernemers, vertegenwoordigers uit de sector en
bestuurders waren 7 mei bij de
‘tewaterlating’ van het BCoE. De gemeente
Zwijndrecht stelt twee jaar lang een locatie
aan de Lindtsedijk 14 beschikbaar voor
dit initiatief om partijen met ideeën in de
binnenvaart samen te brengen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen houdt
van innovatieve initiatieven. Bij het Deltalinqs Jaardiner vertelde ze dat RWS
daarvoor een meldpunt in het leven heeftgeroepen: ondernemers, onderzoekers en
bedrijven kunnen hun experiment aanmelden bij loket. smartshipping@rws.nl.
Bijvoorbeeld tests met autonoom varen.

De deuren van
de Beatrixsluis

Het was een hele onderneming, maar op
17 september werd de vierde sluisdeur van
de Derde Kolk van de Beatrixsluis op z’n
plek gehesen.

Elektrisch
Terwijl de binnenvaart heel 2018 ‘reikhalzend’ uitkeek naar de tewaterlating van
de eerste ‘Tesla-schepen’ van Port-Liner,
besloot PTC in te zetten op waterstof als
brandstof voor binnenschepen. Ook Blue
World zet in op schepen op batterijen. Al
deze schepen varen elektrisch, als ze varen.
Helaas werd 2018 niet het jaar dat de elektrische schepen – op batterijen of waterstof – werden gelanceerd. 2019 wordt vast
het jaar dat het allemaal samenkomt.
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Het Swets team
YGPUVWƓLPG
kerstdagen en
een gelukkig

2019
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Bemiddeling nautisch personeel

De juiste match in binnenvaart personeel

Scheepvaartbedrijf Versluis is een
uitzendbureau voor nautisch personeel,
gespecialiseerd in detachering binnenvaart en bemiddeling voor aﬂossers
Rijn en binnenvaart. Daarnaast bent u
bij Scheepvaartbedrijf Versluis aan het
juiste adres voor bemiddeling binnenvaart
personeel in vast dienstverband.

Graag maak ik – Bastiaan Versluis – voor
u de juiste match. Bent u actief in de
tankvaart, containervaart, droge lading,
bunkering, beunvaart of duwvaart? En
zoekt u een kapitein, stuurman, deksman
of matroos? Of bent u misschien die
kapitein, stuurman, deksman of matroos
die op zoek is naar een mooie opdracht?
Dankzij mijn grote netwerk vind ik vrijwel
altijd de juiste aﬂosser bij de juiste
functie.

Aflosser binnenvaart
nodig?

Vakbekwaam en gemotiveerd nautisch
personeel
Al het nautisch personeel waarvoor ik
bemiddel, is goed opgeleid, vakbekwaam
en uitstekend gemotiveerd. Maar minstens zo belangrijk vind ik het plezierige,
persoonlijke contact met alle aﬂossers en
opdrachtgevers waarvoor ik werk. Dat is
de basis voor de juiste match.

Zoekt u nautisch
personeel?
Wij zoeken afloskapitein en aflosser
binnenvaart

WIJ WENSEN U
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND
2019
Scheepvaartbedrijf Versluis . Leeghwaterstraat 7 . 3364 AE Sliedrecht . E: info@aflosser-binnenvaart.nl . T: +31 (0)85 222 0053
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BINNENVAARTVLOG.NL

Strategische
Arbeidsmarktagenda

18 december 2018

#werkenindebinnenvaart

In februari 2018 lanceerde De Binnenvaartkrant een nieuwe website: BINNENVAARTVLOG.NL. Vloggen betekent
het overbrengen van een boodschap middels een videoﬁlmpje op internet. Intussen zijn er vele tientallen vlogs
te vinden op de jongste website van De Binnenvaartkrant,
gemaakt door talrijke vloggers die in de binnenvaart zelf
werkzaam zijn. Het doel is een positief, maar realistisch
beeld te geven van de binnenvaart. Interessant voor mensen van de wal, en met name voor jongeren – die daardoor wellicht enthousiast worden voor een carrière in de
sector.

In 2018 werden door tal van mensen activiteiten gestart
om personeel voor de binnenvaart aan te trekken. Zo
was daar ook het breed gedragen initiatief ‘Wereldvandebinnenvaart’ van televisiemaker Karel Uyldert, die
zeer actief de handschoen oppakte en met zijn eigen
stichting European Inland Navigation Promotion startte, geld inzamelde onder bedrijven in en om de binnenvaart om de binnenvaartpromotie een extra boost te
geven.
Hij pretendeert niet de plek van het Bureau Voorlichting
Binnenvaart in te nemen of zelfs maar voor de voeten
te lopen, maar werkt met iedereen en alle instanties
samen. De website van de Wereld van de binnenvaart
wordt goed bekeken. Net als op de sociale media
hashtag (#) werkenindebinnenvaart door velen werd en
wordt gevolgd.

De tijd van stilzitten was voorbij. Met het plan ‘Alle Hens
Aan Dek’ werd de Strategische Binnenvaart Arbeidsmarktagenda gelanceerd. Onder aanvoering van BVBmedewerkster Mariska van der Starre schaarden alle binnenvaartorganisaties zich achter deze agenda. Het werd
de hoogste tijd om de arbeidsmarkt gezond te maken.
29 mei presenteerde Van der Starre in Gorinchem,
voorafgaande aan de beurs Maritime Industry, de agenda
aan een groep vertegenwoordigers van de binnenvaart,
van onderwijsinstellingen en andere betrokkenen.
Vertegenwoordigers van 35 verschillende organisaties
plaatsten hun handtekening onder de intentieverklaring
om de agenda, genaamd ‘Alle Hens aan Dek’ een succes
te maken.

Werkendam
staat voor
u klaar

T +31 (0)183 50 52 30
www.vekagroup.com

T +31 (0)181 71 23 14
www.cuneuscrew.com

T +31 (0)162 513650
www.astoshipyard.nl

T +31 (0)183 50 31 11
www.instalho.nl

T +31 (0)10 29 73 999
www.oechies.nl

T +31 (0)183 60 03 91
www.concordiagroup.nl

T +31 (0)183 69 10 10
www.eurooffshore.nl

T +31 (0)184 61 13 22
www.windex.net

T +31 (0)183 51 54 89
www.lct-bv.nl

T +31 (0)85 040 48 00
www.ccm3.nl

rescueboats-lifeboats-davits-workboats

T +31 (0)183 50 89 50
www.beerensbv.nl

T +31 (0) 183 50 06 84
www.dreamwellbv.nl

T +31 (0)183 82 28 05
www.tvdredging.com

T +31 (0)183 50 21 84
www.vanwijkstuurhuizen.nl

T +31 (0) 183 74 56 94
www.sdkdieselsupport.nl

MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSREPARATIES

T +31 (0)183 67 99 90
www.eemswerken.nl

T +31 (0)887 87 77 99
www.huchem.nl

Reparatie, onderhoud, equipment, nieuwbouw en verbouw –
het Werkendamse cluster biedt alles wat er bij het wereldwijd
in de vaart brengen én houden van vaartuigen nodig is. Van
roeren tot radars, van vloerbedekking tot verzekeringen, van
bergingsvaartuigen tot betimmeringen –
‘Werkendam’ levert het allemaal.
Welkom in Werkendam aan de drie Merwedes!

T +31 (0)183 30 19 40
www.maksordiving.com

Tel. +31 (0)6 - 239 111 99
www.doservice.nl

T +31 (0)183 66 31 59
www.dikdenhollander.nl

T +31 (0)162 45 28 88
www.gebhard.nl

T +31 (0)183 50 98 93
www.oso-bv.nl

T +31 (0) 183 67 89 10
www.deklerkbv.nl

T +31 (0)183 50 17 07
www.dacomwerkendam.nl

KIEBOOM - WERKENDAM

T +31 (0)183 50 48 98
www.tms.nl

Mob. +31 (0)6 53 36 50 22

JC Straaltechniek

Bunkerboot “Cornelis” 06-53396410

T +31 (0)183 50 33 00
www.kieboomwerkendam.nl

T +31 (0)183 50 20 88
www.vanwijkwerkendam.nl

STRAAL - EN CONSERVEERWERK

T +31 (0)183 40 41 13
www.electronic-service.nl

T +31 (0)183 30 83 83
www.hoogendoorn-mbi.nl

bv

T +31 (0)183 50 57 58
www.jcstraaltechniek.nl

REINIGEN, STRALEN, CONSERVEREN

Wij wensen iedereen prettige
dagen en een gelukkig 2019

T +31 (0)183 50 54 75
www.cornetgroep.nl

T +31 (0)183 50 26 88
www.werkina.nl

T +31 (0)183 50 18 11
www.dewaalbv.nl

T (0183) 50 76 00
bedrijven.altena@rabobank.nl

T +31 (0)183 50 57 33
www.europeatwork.nl

T +31 (0)183 50 10 16
www.daveco.nl

A C C U V E R K O O P

www.werkendammaritimeindustries.nl

T +31 (0)183 50 32 91
www.descheepsbouwers.nl
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Onze diensten
• Hogedruk wassen
• Reinigen
• Zandstralen
• Hydrojetten tot 2500bar
• Conserveren van tanks
• Roer en propeller reparaties
• Structurele staalwerken
• Schade reparaties
• Mechanische reparaties
• Motor reparaties
• Elektrische reparaties
• Logistieke en technische
ondersteuning
• Kraan werken
• Leveren van onderdelen

Droogdokken
• Dok 3: 192 x 27 x 8m
• Dok 4: 206 x 27 x 7m
• Dok 5: 265 x 39 x 8m
• Dok 6: 300 x 50 x 8m

Engine Deck Repair - Adres: Industrieweg 11 - Haven nr. 403 - 2030 Antwerpen - Belgiu
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BEL OF MAIL VOOR UW OFFERTE OP MAAT!

um - Tel: +32 3 253 27 52 - Mail: info@edr-antwerp.eu - Web: edr-antwerp.eu
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HOLIDAY WISHES from
CRYSTAL RIVER CRUISES

VIENNA, AUSTRIA

©2018 Crystal Cruises, LLC. Ships’ registries: Malta

BUDAPEST, HUNGARY

MAY YO U R H O L I DAYS BE W R A P P E D I N T H E J OY O F T H E S E AS O N ,
A N D T H E N E W Y E A R F I L L E D W I T H T H E WO N D E R O F T R AV E L .
WWW.CRYSTALCRUISESMANNING.NO

Fijne feestdagen
en een gelukkig
2019
√ 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
All Pumps Holland B.V.
Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht . Tel +31 (0) 786414090
info@allpumpsholland.nl . www.allpumpsholland.nl

info@carronmarine.be
/E&KΝZZKEDZ/E͘

www.carronmarine.be
WWW.CARRONMARINE.BE
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Top BLN vernieuwd
2018 was het jaar waarin zowel
de directeur als de voorzitter van Koninklijke BLNSchuttevaer stopte. Eerst stopte
directeur Hester Duursema en
voorzitter Roland Kortenhorst
stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. De laatste kampte in
2018 ook met ernstige gezondheidsproblemen. Duursema
was sinds eind 2013 algemeen
directeur van BLN. Co Abercrombie (foto hieronder)

volgde haar op. Hij was al manager Markt & Logistiek.
Dominic Schrijer (rechts op de bovenste foto) werd
in november gekozen tot voorzitter van BLN-Schuttevaer. Hij begint op 1 februari en is nu nog burgemeester van Zwijndrecht. Zowel Roland Kortenhorst als
Hester Duursema was sinds de oprichting van Koninklijke BLN-Schuttevaer in functie.

Havenman Van Oord
Pieter van Oord werd in januari benoemd tot Rotterdamse Havenman van het Jaar 2017 wegens zijn
verdiensten voor het bedrijf dat hij voorzag van een
extra tak ‘offshore wind’ en het streven naar minder
CO2-uitstoot. Hij was niet de eerste en is zeker niet
de laatste die de energietransitie ter sprake bracht,
de overgang van fossiele brandstoffen naar alternatieven (wind, zon, biomassa et cetera).

18 december 2018

Lintjesregen
Het is misschien overdreven om het een
lintjesregen te noemen, maar de binnenvaart
was goed bedeeld met de Koninklijke
onderscheidingen dit jaar. En het waren
zeker niet de eersten de besten die een
onderscheiding kregen van Koning WillemAlexander. Jan Veldman werd voor zijn
jarenlange inzet voor de samenleving en
speciaal voor de particuliere binnenvaart benoemd tot Ofﬁcier in de Orde van
Oranje-Nassau.
Binnenvaartondernemer Henk Wanders werd benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau, wegens zijn verdiensten als innovator in de binnenvaart. Ook Elbert Vissers werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, evenals zijn echtgenote. Beiden
hebben zich zowel samen als individueel ingezet voor tal van organisaties, ook in de
binnenvaart.

Nieuwe voorzitters ESO en EBU
De twee Europese binnenvaartorganisaties ESO
en EBU kregen in 2018 allebei een nieuwe –
Nederlandse – voorzitter. Gerard Kester (foto
onder) volgde Hester Duursema op, die
wegens haar vertrek bij Koninklijke BLNSchuttevaer ook haar voorzitterschap van de
ESO neerlegde. Gerard is al vele jaren een
belangenbehartiger voor de binnenvaart, eerst
bij de ONS, later bij Het Kantoor Binnenvaart
en de
Binnenvaart
Branche Unie. Doordat hij dit jaar 66 werd, heeft hij afscheid genomen als beleidsadviseur van BLN-Schuttevaer.
Bij de EBU wordt elke twee jaar een nieuwe voorzitter
benoemd. Paul Goris (foto boven) is voorzitter van het
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en volgde
als EBU-voorzitter op 12 april Gunther Jaegers op, de
directeur van Jaegers Tankreederei.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen iedereen een voorspoedig 2019!

Biesboschhaven Noord 7 | 4251 NL Werkendam | t +31 183 60 03 91 | e info@concordiadamen.com

www.concordiadamen.com
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WIJ WENSEN IEDEREEN
WIJ WENSEN
IEDEREEN
EEN MOOI
2016
EEN
MOOIOP
2017
2019
EN
HOPEN
EEN
EN HOPEN
OP EEN
PRETTIGE
SAMENWERKING
IN HET
PRETTIGE
SAMENWERKING
NIEUWE
JAAR!
IN HET
NIEUWE
JAAR!
Campagneweg 24
4761 RM Zevenbergen
Postbus 5
4790 AA Klundert
T +31 (0)168-407487
F +31 (0)168-407495
E info@rugotech.nl
I www.rugotech.nl

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2019
ONDERHOUD, REVISIE, SERVICE
EN REPARATIE VAN DE MEEST
VOORKOMENDE DIESEL MOTOREN

GESPECIALISEERD
IN CUMMINS EN
DETROIT DIESEL

LEVERING
FLEETGUARD
FILTERS

Fuutweg 2 - 4791 PB Klundert - Holland - Havennummer 460A - Moerdijk  +31 (0)78 - 612 29 52
Service: Berend de Vries  +31 (0)6 - 136 954 16 Chris van Sinttruije  +31 (0)6 - 25 02 7173 Hugo van Sinttruije  +31 (0)6 - 38 93 5845

LEVERING VAN
NIEUWE EN GEBRUIKTE
GENERATORSETS

Cummins

LEVERING VAN
ORIGINELE
ONDERDELEN

LEVERING VAN
NIEUWE EN
GEBRUIKTE MOTOREN
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Authorised Distributor:

:LM
ZH
QVH
QLH
GHU
HHQ
ȴMQ
HIH
HVW
GDJ
HQ

WIJ BEREIDEN ONS
VOOR OP EEN

GROOTSCHEEPSE
VERANDERING..

..om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Ringdijk 506,
2987 VZ Ridderkerk
T. +31(0) 180 44 01 43

Dijvler Materiaal B.V. wenst u

Dijvler Materiaal B.V.
Nijverheidsstraat 30
3371 XE
Hardinxveld-Giessendam
Tel. +31 184 615425
Fax +31 184 611141
www.dijvler.nl
info@dijvler.nl

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2019!

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gezond en voortvarend

2019

I. www.epsbv.com
E. sales@epsbv.com

Stieltjesstraat 12 A
3071 JW Rotterdam
www.vkvservice.nl

Tel: 010 - 294 05 55
Fax: 010 - 294 05 56
info@vkvservice.nl

SLEEPDIENST

GEPKE

Bedankt

voor de samenwerking!

Prettige feestdagen
en tot ziens in 2019

Al 35 jaar zijn
de Gepke en Gepke
III een bekende verschijning
op de vaarwegen. Toch was het
afgelopen jaar voor ons bijzonder, door
de wisseling van eigenaar. We willen u
extra bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen! Het was ﬁjn om te merken hoe
prettig we ook dit jaar samen met en voor
u hebben mogen werken. Met elkaar op
naar een succesvol 2019!
Namens
Sleepdienst Gepke

WWW.SLEEPDIENSTGEPKE.NL

06 53 624 624

info@sleepdienstgepke.nl
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OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

18 december 2018

Traditie combineren met moderne kennis

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

Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

Wij wensen u
een gezond 2019

Rivierdijk 423 - 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 - Fax 0184-618601
www.da-capobv.nl - info@da-capobv.nl

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.

Wij wensen iedereen Gezellige dagen
en een Succesvol nieuwjaar

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

Handelsweg 75 . 6541 CS Nijmegen
024 3731919 . 06 53109065
info@vpgscheepsservice.nl . www.vpgscheepsservice.nl
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Jongeren zeilen en leren zes maanden op zee

Onvergetelijke leerschool
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Geen vakantie, maar studeren
op zee: zes maanden op een
driemaster de oceaan over naar
de Cariben en weer terug. Dit
terwijl je je schoolwerk maakt
en leert zeilen. Sinterklaas
vieren op zee en Kerst op
Curaçao, snorkelen en eilanden
ontdekken… Het hoort er
allemaal bij. School at Sea klinkt
als de droom van menig jongere.
Voordat het zover is, moet je er als
jongere wel wat voor doen. Gewoon inschrijven en weggaan is er
niet bij. Je moet veel initiatief tonen voor je mee mag en kunt.

op en leren ze samenwerken. Want
alleen zo kun je de reis van 12.000
zeemijl tot een succes maken.
Dirk Elderenbosch is zestien jaar
en maakte de reis dit jaar. Zijn zus
Nienke is inmiddels ook besmet
met het virus.
“De school was een beetje sceptisch; ze wilden wel zeker weten
dat ik het jaar zou halen”, vertelt
Dirk. “Het schoolwerk deed ik aan
boord, je had twee wachtdagen afgewisseld met twee schooldagen.”
Het begin was moeilijk en hij liep
snel fors achter met zijn studie. “Ik
had best moeite. Het is iets heel
anders; op zo’n schip leren dan in
een schoolklas.”

Naast de toestemming en medewerking van de school is er veel
eigen initiatief nodig, onder meer
om de kosten te dekken. De deelnemers moeten niet alleen discipline hebben om onderweg zelf
te leren maar die discipline vooraf ook tonen met het bij elkaar
sprokkelen van de reissom van
bijna 23.000 euro.

Hij vond het zeilen heel gaaf met
zo’n groot schip en was eigenlijk
meer bezig met zeilen in plaats
van met leren. “Uiteindelijk werd
er gedreigd dat als ik mijn schoolwerk niet af zou hebben, ik alleen
nog maar mocht leren.” Daardoor
is hij hard aan zijn studie gaan
werken en kwam het alsnog goed.

Zelfkennis

Geen internet

In zes maanden, van de herfstvakantie tot de meivakantie, varen
34 leerlingen op tall ship Thalassa
naar de Cariben en weer terug. Ze
worden begeleid door vier leraren
van organisator School at Sea en de
crew van de Thalassa.
Door school, zeilen, expedities en
teamwork doen de leerlingen in
een groot, onvergetelijk avontuur
zelfkennis, doorzettingsvermogen

Uiteindelijk ging Dirk dus harder leren en mocht hij zelfs meer
wachtdagen lopen. Bij de docenten aan boord kon hij vragen stellen, maar het leren moest hij zelf
doen, via de laptop en een USBstick. Internet is er niet aan boord.
Het is wennen voor de jeugd: gewoon communiceren, zonder sociale media en internet.
Dirk sprokkelde zijn reis bij elkaar

door koekjes te verkopen op de
Koningsmarkt en diverse bijbaantjes. Ook zijn spaargeld moest eraan geloven, naast een bijdrage
van zijn ouders.
Hij zeilt al heel lang, in een Laser.
Met de familie worden zeilvakanties gehouden. Hij richt zich nu
eerst op zijn mbo-studie diergeneeskunde.
“Misschien wil ik in de toekomst
wel verder met varen, maar eerst
deze studie afmaken”, zegt Dirk
stellig. “Varen is gaaf. Als ze mij
morgen vragen of ik meega, dan
stap ik weer op.”
“Kerst was gewoon heel leuk. Je
viert het met 34 vrienden, dat is
anders dan Kerst bij de familie.
Je slaapt met vier mensen in een
hut. Je krijgt een band en houdt
er uiteindelijk vrienden aan over.”
De vriendschap, het zeilen, landen verkennen en walvissen zien
zwemmen… Het blijft Dirk voor
altijd bij

Dolﬁjnen
Er zijn ook wel vervelende momenten, geeft Dirk toe. “Je moet
altijd rekening houden met anderen. Niemand vindt het leuk als
je de laatste hagelslag opeet. Een
zware storm van drie dagen bij
Bermuda, weinig slapen en je mag
niet naar buiten… Dan zit iedereen er doorheen. Veel mensen zijn
dan ook zeeziek.”

Dirk heeft het avontuur al achter de rug. Zijn zus Nienke heeft het nog voor de
boeg. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

“De leukste momenten zijn je
verjaardag aan boord vieren tussen Cuba en Bermuda, de Miami-

skyline aan de horizon en tal van
dolﬁjnen rond het schip. Of met
zijn allen op het dek lunchen en

dan komt er een walvis langs…
Dat soort dingen maakt de reis
geweldig. Ook de scheepsovername was een hoogtepunt. Je
neemt de rol van kapitein over.
Dan is dat echt je functie en ben
je verantwoordelijk voor het reilen
en zeilen aan boord. Je neemt dan
echt de beslissingen.”

Zo anders dan thuis
De 14-jarige Nienke raakte gaandeweg enthousiast door de verhalen van haar broer. Zelfs van
het ‘standje studieachterstand’
werd zij op de hoogte gehouden.
Inmiddels heeft zij van School at
Sea fondsenwerftraining gehad.
Ze gaat sponsordiners houden en
doet klusjes in de buurt om het benodigde geld bijeen te krijgen. Ze
wil heel graag ook al die landen
zien en zeilen is haar hobby.
Inmiddels heeft zij diverse initiatieven opgezet om geld in te zamelen voor de studiereis. Ze zit
op het Coornhert Gymnasium in
Gouda.
Deze maand mocht ze auditie
doen. Vorige week kreeg ze de
uitslag: ook zij is toegelaten door
School at Sea en mag dus mee op
de Thalassa.
“Een halfjaar op een driemaster
wonen lijkt mij een heel gave uitdaging en ervaring”, vertelt Nienke. “Het is zo anders dan thuis.”

Kijk voor meer infromatie op
www.schoolatsea.com

Sinterklaas vieren op zee. (foto privécollectie)

De Binnenvaartkrant

51

Kerst

18 december 2018

46

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

• Scheepsluiken
• Havenservice

Prettige feestdagen
en een voorspoedig

• Stalen vloeren
• Alle reparaties
boven de waterlijn

2019

Niessen - Postbus 188 | 3330 AD Zwijndrecht | Telefoon. (078) 612 48 33 | Fax. (078) 619 53 42
't Ambacht - Noordeinde 3, Postbus 14 | 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht | Telefoon. (078) 681 41 77 | Fax. (078) 681 50 56

Fijne
feestdagen
Perfectie
waarop
u kunt
vertrouwen
Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip uw handtekening.

Begonialaan 1 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 info@willemsen-interieurbouw.nl www.willemsen-interieurbouw.nl

:LMZHQVHQXÀMQHIHHVWGDJHQ
HQHHQYRRUVSRHGLJ

Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de
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VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser

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

1 FEBRUARI 2019
Naar aanleiding van het geweldige succes van de Antwerpen
beurs party in maart 2018 doet HERO events (Henri en Robert)
er in 2019 nog een schepje bovenop.
ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

Vanaf 19:00 bent u welkom aan boord van het nieuwe
passagiersschip, MPS Robert Burns.
Een heerlijk diner, fantastische wijnen, top DJ’s, bubbels
en cocktails leiden u de nacht in.
Dresscode: gala/cocktail/chique.

ALL-IN 1-PERS
WWW.BINGVOSKAISER.DE

Prettige feestdagen
en een voortvarend

Diner • Onbeperkt drinken
Feest • Overnachting • Ontbijt
€ 170,-

ALL-IN 2-PERS

2019

Diner • Onbeperkt drinken
Feest • Overnachting • Ontbijt
€ 240,-

Start: 19:00 - Aan boord: Willemstad
Reserveren of meer info?
Henri Kruisinga +31 (0)6 46 06 63 98

Scheepmakerij 360 . 3331 MC Zwijndrecht
Telefoon 078 - 625 6000 . Telefax 078 - 625 6009
email: info@riegman-klaverdijk.nl . internet: www.riegman-klaverdijk.nl

POWERED BY
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Wij wensen u prettige feestdagen en
een voorspoedige en behouden vaart in 2019

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

ONE STOP
SHIPSERVICE & REPAIR

E N G I N E

•
•
•
•

S E R V I C E

Motordiagnose
Inbouwen van motoren
Onderhoud en reparatie
Verkoop van motoronderdelen
uit grotendeels eigen voorraad

• Afbouw van nieuwbouwcasco’s
(binnenvaart en zeevaart)
• Reparatie van binnenvaart en zeeschepen
• Hydrauliek service en Fravabo stuurmachines
• Roeren en schroefassen
• IVR stuurmachinekeuring station
• Laser uitlijnen en epoxy ondergieten
• IJzer en pijpwerk

•
•
•
•
•
•
•

24/7 Servicedienst
Nieuwbouw
Onderhoud
Renovatie
Storingen
Engineering
Binnen- en Zeevaart

Wij wensen iedereen ﬁjne feestdagen
:LMIHOLFLWHUHQ&KHPJDVPHWKHWMDULJEHVWDDQ
en een gezond 2019.
HQZHQVHQ&KHPJDVYHHOVXFFHVLQGHWRHNRPVW

SCHEEPSONDERHOUD SINDS 1924
WWW.OLTHOF.EU
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De geboorte van een gezin
tijdens de kerstnacht
DOOR WILLEM EERLAND

Jans probeerde uit alle macht het kacheltje
op te stoken. Het ding vervulde het kleine
kamertje met rook van het te natte hout.
Een vrouw van voor in de dertig, maar je
kon de groeven naast haar mond al zien.
Zij had het zwaar.
Vorig jaar, na het plotseling overlijden van
haar zorgzame man Adriaan, was ze er
plotseling alleen voor komen te staan. De
zorg voor de vier, op het jaar geboren,
kinderen was ongeveer het enige wat
Adriaan haar had nagelaten.
De oudste was nog geen zes jaar. Een
zegen had de dominee het genoemd maar
in haar hart vond ze het helemaal geen
zegen meer. Hoe hard ze ook werkte zij
kon de kinderen amper voeden.
Familie zag zij nooit. Aanvankelijk was
er nog een heel klein beetje steun van de
bedeling, maar men verwachtte dan wel
dat zij elke week ter kerke ging. En hoewel
ze daar natuurlijk niet voorin had gezeten,
voelde zij toch vaak de priemende ogen
van degenen die het beter hadden getroffen. Die geen sleetse kleren droegen.
In het begin had zij nog wel eens bezoek gehad van een ouderling, maar
aan die schoft wil ze zelfs niet meer
denken. Na die avond waarop de
dronken man haar brute avances had
gemaakt, is zij ook niet meer naar de
kerk gegaan.
En nu kijkt niemand haar meer aan.
Gelukkig kreeg ze nog wel eens wasgoed te wassen en verstelgoed te doen
voor een familie. Een welgestelde familie waar haar man voor had
gewerkt.
Hoewel het leven haar zwaar viel,
klaagde zij niet en had zij, misschien
wel tegen beter weten in, een rotsvast
vertrouwen in haar geloof en in de
toekomst. Maar soms, zoals nu op kerstavond, viel het zwaar. Geen geld en bijna
geen eten. Soms hoorde zij de kinderen
huilen van de honger. Ze had nog wel geprobeerd iets van de sfeer in huis te halen
door hier en daar wat hulst op te hangen
en wat eikels en elzenproppen te versieren.
Maar als het daarbij bleef en zij bijna niets
te eten hadden, dan was het een mager, of
eigenlijk helemaal geen kerstfeest. Gelukkig had ze nog wat melk kunnen bedelen,
maar naast wat reuzel, een paar uien en
het kleine beetje brood was er niets. Het
zou een karig maal worden.
Op hetzelfde moment was Cornelis de
Bruijn op weg naar huis. Alweer twintig
jaar geleden was hij, amper vijftien jaar,
vertrokken met een zeilschip naar Amerika. Zijn ogen hadden verder gekeken dan
het gat waar hij geboren was. Zijn ouders
hadden gewild dat hij boer werd, maar
Cornelis wilde maar één ding en dat was
varen. Als hij aan de oevers van de Lek zat,
kon hij uren mijmeren als er een scheepje
voorbij ging of als hij de zalmvissers bezig
zag.
Toch was het nog onverwachts toen hij
naar zee ging. Tegen de zin van zijn
moeder in, dat wel. Een Streefkerker
schipper had hem, aan boord van zijn
schoener, onder zijn hoede genomen. Na
een paar reizen was de schipper overleden
en daarna moest Cornelis pas echt knokken om hogerop te komen. Maar het was

hem gelukt. Zo goed zelfs dat hij zich nu
al een vermogend man kon noemen.
Nu was Cornelis de Bruijn dus op weg
naar huis. In Amerika had hij een brief
ontvangen uit de Alblasserwaard dat zijn
oude moeder ziek was en dat zij hem meer
miste dan ooit. Zij had de wens geuit hem
in ieder geval nog één keer
te zien.
Toen hij de brief
kreeg, besloot
hij direct
terug
naar
huis
te

gaan.
Hij
reisde met
de eerste de
beste gelegenheid, als passagier,
van Boston naar Liverpool met een stoomboot. Met
de trein via Londen naar Queensborough,
en verder met een stoomboot naar Vlissingen. Op 24 december liep de veerboot in
Vlissingen binnen. Hij reisde direct door
met de stoomtrein naar Goes en de andere
dag via Bergen op Zoom naar Dordrecht,
waar hij ‘s avonds aankwam.
In plaats van zijn deftige kleren met hoge
zijde die hij in Boston droeg, droeg hij
gedurende zijn reis zijn duffelse jekker
met zijn schipperspet en in plaats van
schoenen droeg hij zijn hoge leren laarzen. Aan niets was zijn succes in het
buitenland af te zien en van hem hoefde
dat ook niet.

In Dordrecht kon hij met de laatste boot
van Fop Smit naar Kinderdijk. Normaal
zou hij daar overstappen op de Lekboot,
maar die voer niet meer. Er zat dus niets
anders op dan van Kinderdijk naar Streefkerk te lopen. Het was wel een behoorlijk
eind, maar hij dacht dat dit geen
probleem zou zijn.
Aan boord gekomen begaf Cornelis zich naar de
salon, waar hij in gesprek kwam met een
koopman. De
goedlachse koopman zat al
vroeg aan de
drank maar
bleek er
niet zo
goed
tegen te
kunnen.
Hij
ging

steeds
harder
praten
en toen
hij ook
nog de
wereldpolitiek ter sprake
bracht, waarbij
hij geen tegenspraak duldde, werd
Cornelis het zat. Zijn
gedachten waren bij zijn
moeder en helemaal niet bij
deze kletskous. Toen een medereiziger zich ook in de strijd wierp met
fantastische verhalen, zag Cornelis zijn
kans schoon en verliet hij de bedompte
ruimte.
Aan dek sloeg de ijskoude wind hem in
het gezicht. Het vroor stevig en het was
ook weer hard gaan sneeuwen. Hij ging
het trapje op naar de brug. Hij was een
beetje in de beschutting van de halfopen hut gaan staan. Tegelijk nam hij
de omgeving in zich op. “ Goedenavond
mijnheer”, klonk het achter hem. Hij had
niet gehoord dat de schipper hem had
benaderd. “Goedenavond”, antwoordde
hij. “Geïnteresseerd in het varen?”, vroeg
de schipper. Bij ieder woord kwam een

wolkje condens uit zijn mond. “Ja, het is
mijn liefhebberij en het was mijn werk”,
antwoordde Cornelis zonder op te
scheppen.
De schipper zag zijn kans schoon eens met
een vakbroeder de tijd te doden en praatte
honderduit. Hij was zijn leven lang niet
verder geweest dan de vaart van Rotterdam
naar Dordrecht en omgekeerd, maar een
vakman eersteklas. Dat zag Cornelis zo.
Hij genoot van zijn gezelschap.
Onderweg ging het nog harder sneeuwen
en ook de ijsgang viel tegen. Kalm ploegde
de raderboot zich door het ijs. De raderen
gaven grote klappen wanneer zij probeerden een ijsschelf te vermorzelen. Regelmatig riep de schipper door de roeper naar
de machinekamer om minder slagen,
omdat de brokken ijs te zwaar waren voor
de schoepen. Het werd duidelijk dat dit
niet lang meer kon duren.
Toch bereikten zij Kinderdijk, hoewel zij
over dat stukje, van Dordrecht af, een uur
verspeeld hadden. De steiger was verlaten.
Cornelis nam afscheid van de schipper en
het dekpersoneel zette zijn bagage op de
steiger.
Cornelis zou de laatste reis te voet maken.
Met een op de boot gehuurde handkar
ging hij op weg. Het viel hem zwaar; hij
was moe en had het koud. Hij had in zijn
geheugen dat de afstand veel korter was.
Na ongeveer een uur door de sneeuw
geploegd te hebben moest hij even rusten.
De sneeuw zat aan zijn gezicht en zijn
haren gevroren en hij had het in-en-in
koud. Dit was bijna geen doen. Maar wat
moest hij, hij kon ook onmogelijk teruggaan.
Op de Schoordijk reed hij bijna van de
donkere dijk. In Nieuw-Lekkerland was
geen logies te vinden; dus moest hij wel
door. Het was al laat, want ook in de kerk
in Nieuw-Lekkerland brandde al geen licht
meer. Hij liep Lekkerland voorbij en kwam
allengs op het boveneind. Nu was het
niet al te ver meer. Maar hij werd moe. De
sneeuwstorm werd heviger en hij zag geen
hand voor ogen. In gedachten bad hij dat
hij de kracht zou hebben het ouwe mens
op tijd te bereiken.
Hij moest ergens op de Boezem zijn toen
hij even zijn ogen dicht deed. Op dat
moment gleed hij uit. Een stekende pijn
trok door zijn enkel en hij kon niet meer
lopen. Hij zeeg tegen de kar neer. Als hij
hier moest blijven, zou dat zijn dood worden. Wat kon hier nou de bedoeling van
zijn? Waar had hij dit nu aan
verdiend? Tegen beter in begon hij te
roepen: “Help!” En: “Is hier iemand.”
Maar na enige tijd gaf hij de moed op.
Voordat Jans naar bed ging, besloot zij nog
wat hout voor het kacheltje te halen voor
de volgende dag. Toen zij de deur opendeed, kwam er een koude windvlaag binnen. De sneeuw sloeg haar in het gezicht.
Bijna was zij bij het schuurtje toen zij iets
hoorde. Zij spitste haar oren maar hoorde
niets anders dan het loeien van de wind.
Net toen zij met een stapel hout naar binnen wilde gaan, hoorde zij het weer. Eerst
wilde zij naar binnen gaan, toen zij zich
bedacht dat je dat niet kon doen. Er kon
wel iemand in de narigheid zitten.
Lees verder op pagina 51 >>
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Binnen kleedde zij zich aan en ze ging met
een brandende fakkel naar buiten. Zij zag
niets anders dan dansende sneeuwvlokken. Ze riep een paar keer en net toen
zij zich om wilde draaien, kreeg zij antwoordt.
Cornelis was in een soort roes terechtgekomen; hij had gebeden om nog een
keer zijn moeder te mogen zien, toen hij
plotseling hoorde roepen en een zwak
schijnsel zag. Dit kon niet bestaan. Hij
riep terug. Plotseling stond er een nog
jonge vrouw met een fakkel in haar hand
voor hem. Was dit een Engel?
Zij bracht hem en later ook de handkar
naar haar kleine dijkhuisje. Zij bekeek zijn
voet en maakte een zwachtel. Cornelis had
het nog steeds koud en de jonge vrouw
bracht hem verdunde warme melk en wat
brood. Zij kon het eigenlijk niet missen,
maar dit was een noodgeval. Morgen zou
zij zelf niet eten.
Zij stookte ook het kacheltje op en Cornelis viel voor de kachel in slaap. Ze bleef
bij hem.
Wat een wonderlijke kerstavond. Aan het
begin van de avond had zij gebeden om
verbetering in haar situatie, om eten voor
de kinderen en wat kreeg zij? Een niet
onaantrekkelijke man van ergens in de
dertig die haar kerstmaal op at. Maar zij
hoopte vurig dat die vreemdeling op zou
knappen.
Bij het ﬂauwe schijnsel van de lamp hield
zij hem de hele nacht in de gaten. Af en
toe stookte zij het kacheltje op. Even
betrapte zij zich erop dat zij het wel
prettig vond iemand in huis te hebben,
maar meteen vermande zij zich. Zo mocht
zij niet denken. Ze was ook zo moe.
Tegen de ochtend schrok ze wakker. Zij zat
in de stoel met een deken over haar heen.
De gordijntjes waren open en de kachel
snorde. Voor de kachel lagen de dekens,
waar de vreemdeling op had geslapen,
keurig opgevouwen. De vreemdeling zelf
was weg.
Op dat moment werden de kinderen wakker. Normaal probeerde Jans de kinderen
zo lang mogelijk in bed te houden zodat
ze minder last van de honger hadden. Ze
ging buiten kijken of zij haar gast nog kon
ontdekken maar ze zag alleen nog de
sporen in de sneeuw.
Op het tafeltje lagen twee daalders, een
brood en een ham en een kort briefje
waarop geschreven stond: “Bedankt voor
uw gastvrijheid, ik hoop u weer te zien.
Zalig Kerstfeest.” Verder niets.
Toen de kinderen beneden kwamen keken
zij hun ogen uit naar het eten. Het werd
een feestmaal. Hoewel de drukte van de
kinderen haar gedachten verzette, moest
Jans toch regelmatig aan haar gast denken.
Of had zij gedroomd? Was haar gebed
voor eten verhoord als het manna uit de
hemel? Het was Eerste Kerstdag en het was
vrijdag, en stond er niet geschreven: “En
op vrijdag kregen zij een dubbele portie
voor de sabbat?”
Cornelis was ‘s morgens om een uur of
vijf wakker geworden. Zijn enkel was stijf
maar hij merkte dat hij er toch op kon
staan. Even keek hij naar zijn gastvrouw.
Hij zag de fraaie lijnen van haar gezicht.
Hij realiseerde zich dat deze mensen het
zeker niet breed hadden. Toen zij brood
voor hem had gepakt, had hij in de korte
tijd dat de kast openstond, gezien dat er

ook verder helemaal niets was. Verder wist
hij niet waar de man des huizes was en
hoeveel kinderen er waren.
Hij besloot wat geld en eten achter te
laten. De vrouw moest wel erg moe zijn,
want toen hij binnen kwam, sliep zij nog
steeds. Hij legde het eten en geld op de
tafel, legde voorzichtig een deken over de
vrouw en ging op weg naar zijn reisdoel:
zijn moeder.
Hij liep richting Streefkerk en het viel hem
niet helemaal tegen, hoewel er bijkans een
halve meter sneeuw lag. Met kerstavond
thuis zijn had hij dan niet gehaald, maar
hij was in ieder geval met Kerstmis thuis.
Hij was nieuwsgierig of hij nog op tijd zou
zijn en hoe de situatie was. Onwillekeurig
versnelde hij zijn pas, voor zover dat
mogelijk was. Rond kerktijd stond hij voor
het schamele woninkje waar hij het eerste
levenslicht had gezien. Er kwam rook uit
de schoorsteen; dus er was iemand thuis.
Langzaam liep hij naar de deur. Hij klopte
zachtjes aan en bijna gelijk werd er opengedaan.
Zijn verbaasde vader viel hem in de
armen. Zijn vader die hij bijna niet
herkende, ouder geworden en met diepe
groeven in zijn gezicht. Zijn leven lang
al een hardwerkend daggelder bij boer
Hogendoorn. Geen verkeerde boer, maar
gewerkt moest er worden.
Sprakeloos stonden zij daar even tegenover elkaar toen hij zei: “Ga direct naar je
moeder jongen, ze verwacht je.”
Moeder was ervan overtuigd geweest dat
haar zoon onderweg was. Hij ging direct
door naar het kleine kamertje waar moeder in de bedstee lag. Hij nam het bleke
mensje in zijn armen en kuste haar op
beide wangen. Het oude mens moest
ervan huilen. Grote tranen biggelden over
haar wangen.

Nu moest er verteld worden. Vader en
moeder wilden alles weten. Ook over de
eerste jaren. Cornelis had hun vele malen
geschreven en het pak brieven met een
lintje eromheen zag hij ook naast haar bed
liggen. Maar toch moest hij weer vertellen.
Vanaf de dag dat hij was weggegaan.
In de middag ging Cornelis even een
luchtje scheppen, het kleine huisje was
hem wat te benauwend. Hij moest moeder
beloven niet te lang weg te blijven. Hij
slenterde richting dorp, nieuwsgierig
nagestaard door de weinige mensen die hij
tegenkwam. Een vreemdeling in het dorp
was altijd bijzonder.
Hij was op weg naar boer Hogendoorn.
De boer stond perplex toen hij vertelde
wie hij was. Hij moest gaan zitten en
alles vertellen. Cornelis maakte het zo kort
mogelijk en vertelde de boer ook wat hem
gisterenavond was overkomen.
Hij vroeg de boer om eieren, spek en
melk. Hij betaalde hem en vroeg toen of
er iemand was die het vandaag nog bij de
vrouw kon aﬂeveren. Tegelijk legde hij nog
twee stuivers neer.
De boer wist het adres en vertelde ook dat
de vrouw al bijna een jaar weduwe was en
ook niet meer in de kerk kwam, maar dat
hij zou zorgen dat het eten meteen werd
gebracht.
Cornelis wandelde weer naar huis. Het
werd voor zijn ouders een onvergetelijke
Kerst. Op Tweede Kerstdag brachten zij
zelfs gezamenlijk een bezoek aan de kerk.
Zij moesten langzaam lopen maar moeder
leek weer helemaal op te klaren.
Voor de kerstmaaltijd las vader voor over
de Verloren Zoon in Lucas. Maar voordat
zij gingen eten, zei zijn vader: “De enige
vergelijking met het verhaal is dat je weer
thuis bent en we nu aan de maaltijd
gaan.”

Toen Cornelis na de kerstdag een wandelingetje maakte zag hij dat er dichtbij zijn
ouderlijk huis een mooi huis leeg stond.
Hij besloot er nog diezelfde middag werk
van te maken. Op de terugweg liep hij
even door naar het huisje van Jans. De
gordijnen waren open en twee kinderen
liepen bij de deur in de sneeuw. Toen hij
het erf op kwam, liepen zij direct op hem
af hoewel zij hem nooit eerder hadden
gezien. Hij nam beiden op de arm en liep
naar de deur.
Op bijna hetzelfde moment ging die open
en daar stond de vrouw die hem misschien wel het leven had gered. Met haar
blonde haren opgestoken leek het wel of
zij er beter uitzag dan die avond. Lachend
gaf zij Cornelis een hand terwijl zij zich
verontschuldigde voor haar kinderen.
Maar de kinderen hadden hun vriend
gevonden en waren niet meer bij de man
weg te slaan.
Jans kwam woorden te kort om Cornelis te
bedanken. “Eerlijk gezegd kunnen wij het
wel gebruiken, maar het is veel te gek wat
u ons gegeven heeft”, sprak ze. Cornelis
zei dat zij dit meer dan verdiend had door
hem te redden en te geven wat zij had.
“Ik heb gehoord dat je hier alleen zit?”
Jans kreeg blosjes op haar wangen, want
hoewel dit een heel andere man was,
moest zij toch onwillekeurig weer aan die
ouderling denken. Cornelis begreep dat
zijn opmerking verkeerd overkwam en
haastte zich te zeggen: “Begrijp mij goed,
ik bedoelde alleen maar dat het je niet
mee moet vallen met de kinderen.”
“Je moet het mij niet kwalijk nemen,
Cornelis. Ik heb een nare ervaring met een
man gehad. Sindsdien kom ik niet meer in
de kerk en krijg ik ook geen steun meer.”
Lees verder op pagiana 53 >>
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Cornelis dacht even na en zei toen:
“Misschien kan ik je helpen Jans. Mijn
moeder is ziek en mijn vader heeft zwaar
werk. Misschien zou jij ze een beetje
kunnen helpen. Ik zorg dat je er een
behoorlijke vergoeding voor krijgt.”
Jans werd weer rood, maar nu van opwinding. “Dat is geweldig nieuws. Natuurlijk
doe ik het.”
Wat was dit voor een man? Hij had schipperskleren aan, maar Jans zag wel dat die
van goede kwaliteit waren. Stevig gebouwd
en gespierd, maar ook weer verzorgde
handen. Geen kantoorhanden maar wel
verzorgd. Het was zeker geen gewone
schipper. Ze besloten dat Jans de andere
dag bij Cornelis thuis zou komen om af te
spreken.
Toen hij opstond, gaf hij de twee kinderen
op zijn schoot een kus op de wang. Het
ontroerde Jans. Hij gaf haar een hand en
met een “tot morgen” verliet hij het huisje.
Thuisgekomen vertelde hij aan zijn vader
en moeder wat hij had geregeld. Ze
hadden wel eens van Jans gehoord, maar
kenden haar verder niet. Ze maakten zich
wel ongerust over wie dat moest betalen.
Cornelis zei dat hij alles had geregeld. Hij
vertelde ook over het veel mooiere huis
dat hij ging kopen. “Ik zou het ﬁjn vinden
als jullie daar gingen wonen”, zei hij. “Het
is een droog en licht huis met een mooie
tuin erachter.”
Bovendien had Cornelis de dokter

geconsulteerd en hem opdracht gegeven
alles te doen wat in zijn vermogen lag om
zijn moeder beter te maken. De oudjes
waren er kapot van. Het leek een droom.
Ook Jans kon die avond de slaap niet vatten. Wat was haar nou toch overkomen?
En waarom moest zij nou toch steeds aan
die Cornelis denken? Wat was dit voor een
man die dit voor haar deed? Toen viel zij
in een onrustige slaap.
De andere dag kwam Jans al vroeg aan de
deur bij de ouders van Cornelis. Zij hielp
moeder en maakte het huis aan kant. De
kinderen had zij zoals afgesproken meegenomen. De moeder van Cornelis zag dat
zij een paar rechterhanden had, goed en
netjes werkte. De kinderen waren rustig en
eigenlijk was deze levendigheid wel prettig
in het doorgaans doodse huisje.
Cornelis was meestal weg als Jans er was,
maar voordat hij terugging naar Amerika,
zag hij haar nog een keer. Toevallig liepen
zij elkaar tegen het lijf. Jans kleurde. Cornelis vertelde haar dat hij binnenkort weer
weg zou gaan. “Schrijf je me dan?”, zei ze.
“Ik bedoel…”
Cornelis lachte en antwoordde: “Ik schrijf
je graag. Alleen als je mij de volgende keer
af komt halen in plaats van thuis op mij te
wachten zoals deze keer.” Beiden moesten
lachen.
Cornelis zei tegen zijn moeder: “Ik zorg
dat ik volgende Kerst op tijd ben, zodat
we gezamenlijk ter kerke kunnen gaan. U
zult zien dat u in het nieuwe huisje en met
goed eten opknapt.” Zij zei: “Dank je wel,

Cornelis, we hebben het getroffen met jou
en met Jans.”
Knipoogde het ouwetje nou? Het zal van
de tranen geweest zijn.
De dag erna ging Cornelis weer op reis. Hij
kon de verhuizing niet meemaken, maar
had voor voldoende hulp gezorgd. Zijn
eerste werk toen hij in Amerika kwam, was
een brief schrijven naar Jans. Hij begon
met “Zeer geachte mevrouw. Ik hoop dat
u ooit het geluk weer zal vinden, maar ik
twijfel daar niet aan door uw oprechtheid.
Als ik daarbij kan helpen?”
Dat laatste streepte hij door en omdat hij
niets anders kon verzinnen, eindigde hij
de brief met “Uw edele” en verstuurde de
brief. Toen hij in de retourbrief las dat zij
hem ook aardig vond, stuurde hij een brief
terug. Hij schreef dat als zij zover was, hij
er voor haar zou zijn.
Tegen het einde van het jaar kon Jans bijna
niet wachten tot Cornelis terug zou komen. Begin december kwam er een
telegram dat Cornelis rond de 15e in
Rotterdam zou arriveren met het stoomschip ss Statendam, een vrij nieuw stoomschip van de NASM, die een vaste dienst
op Amerika had.
Toen de brief arriveerde, zei moeder tegen
Jans: “Jij had toch beloofd hem van de
boot te halen? ’Nou, zorg dat je je mooie
jurk aan hebt en wacht hem op in Rotterdam. Wij zorgen voor de kinderen.”
En zo reisde Jans, met de vroege Lekboot,
naar Rotterdam. Onderweg genoot zij

van het uitzicht en alle dingen om haar
heen. Zij had de, zelfgemaakte, fraaie witte
jurk met kant en linten aan. Ruim op tijd
kwam zij aan maar er stonden al mensen
te wachten. En toen doemde daar het immens grote stoomschip op. Al van verre
zag zij de hoge masten. Zij had nog nooit
zoiets imposants gezien. Het schip werd in
bedwang gehouden door zwaar rokende
sleepboten.
En na een paar uur, die dagen leken,
kwam als een van de eersten een brede
ﬁguur van de loopplank. Cornelis keek
rond of hij iemand herkende, toen hij
tussen de mensen Jans ontdekte. Als een
prinses stond zij daar in een smetteloos
witte jurk. Hij dacht dat hij droomde.
Zij liepen op elkaar af en hij drukte haar
dicht tegen zich aan. Zij kusten elkaar
langdurig en innig.
“Ik had jou nooit verwacht”, zei Cornelis.
“Ik had het je toch beloofd”, antwoordde
Jans. “Ik mocht jou toch alleen schrijven
als ik je af kwam halen? Nou, hier ben ik
dan. En ik hoop dat je nooit meer weg
gaat.”
“Waar zijn je kinderen”, vroeg Cornelis.
“Bij hun opa en oma, jouw vader en
moeder”, antwoordde Jans.
Die kerst werd voor het nieuwe gezin de
mooiste van hun leven. Opa en oma, Jans
en Cornelis en hun vier kinderen.

(TEKST EN ILLUSTRATIES: WILLEM EERLAND)

WIJ WENSEN U SFEERVOLLE KERSTDAGEN
EN EEN SCHITTEREND 2019
NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE NOËL ET UNE MERVEILLEUSE 2019
WE WISH YOU A NICE CHRISTMAS AND A WONDERFUL 2019
WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN SCHÖNES WEIHNACHTSFEST UND EIN WUNDERBARES 2019
DESEJAMOS-VOCÊS UM AGRADÁVEL NATAL E UM MARAVILHOSO 2019

ALL OVER
THE WORLD

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!
Wij wensen U goede feestdagen
en een voortvarend 2019!
www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.
Verzekeringen/Insurances

Bij individuele of collectieve verzekeringen
voor zeevarenden en aanverwante beroepen
wilt u aan boord stappen bij de beste partij. Een partij die specialistische expertise
combineert met een persoonlijke benadering. Een partij als MultiSure.
Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme beroepsbeoefenaars. Met de fijnmazige collectieve en individuele zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van MultiSure vaart u een veilige koers. Vraag gerust
een vrijblijvende offerte aan en ga ook overstag!

WWW.BLOMMAERTALU.COM
Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem (BE)

Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam (NL)

T. +32 (0)3 353 26 89
E. info@blommaertalu.be

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL - www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27
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Fijne Feestdagen

Bernaerts
Scheepsherstellingen
Oostkaai 28-29, 2170 Merksem . Tel (+32)3 232 74 00
e-mail: info@bernaertsbvba.be . website: www.bernaertsbvba.be

18 december 2018
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WWW.DCSINT.NL

Fijne feestdagen
en een gelukkig 2019

Kobelt elektronische en mechanische motorbedieningen,
schroefasremmen en stuurwerken, Keypower boeg- en
hekschroeven en Accu-Steer continues run pumps.

VERKOOP
INSTALLATIE
REPARATIE
SERVICE 24/7

Productie van kwaliteit
trek- & duwkabels

FIJNE FEESTDAGEN
Julianastraat 1
3331 XG Zwijndrecht
+31 (0)78 6192003
info@dcsint.nl

Distributeur Benelux

MECHANICAL SEALS

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

Noordeinde 5 . 3341 LW . Hendrik-Ido-ambacht
078-6823860 . bogenda.elektro@wxs.nl

Wij wensen u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

Fluvia
for Peak performance
één van de beste bazen op de Rijn

www.ﬂuvia.eu
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SAB lanceert in 2019 nieuwe digitale diensten
De binnenvaart is op digitaal
vlak een inhaalbeweging aan
het maken. Ook de Stichting
Afvalstoffen & Vaardocumenten
Binnenvaart (SAB) komt in 2019
met een aantal nieuwe digitale
diensten.

Operationeel manager Loet de
Hooge. (foto’s SAB)

De SAB werkt sinds 2014 aan een
oplossing om het vaartijdenboek
en het dienstboekje te digitaliseren. In 2018 is in opdracht van
Prominent een pilot gedraaid met
de Vesselunit. Deze unit registreert
automatisch, op basis van moderne technologie, scheepsreizen,
vaar- en rusttijden van de bemanningsleden enzovoort. Door de
koppeling met de bemanningspas

kunnen bemanningsleden in hun
eigen online omgeving zien welke
reizen en vaardagen ze hebben
gemaakt.
Tien binnenschepen hebben in
2018 gedurende vier maanden
ervaring opgedaan met de Vesselunit. Volgens operationeel manager Loet de Hooge is de pilot
goed verlopen: “Vroeger waren
de bemanningsrichtlijnen ondergebracht bij de CCR, maar dit
verschuift naar de EU. De nieuwe
bemanningsrichtlijn die in 2022
verschijnt, zal de opmaat zijn
naar digitale vaardocumenten.
Prominent heeft de resultaten van
de pilot met de Vesselunit gerapporteerd aan de EU, die op basis
hiervan een impactanalyse gaat
maken.”

Digitale losverklaring
Digitalisering verkleint de papieren rompslomp, reduceert fouten
en kosten en versnelt processen.
Het kan ook fraude met vaardocumenten indammen. De SAB ontwikkelt momenteel een digitale
tool voor losverklaringen. Deze
zal rond de zomer van 2019 ter
beschikking komen.
De Hooge: “De binnenvaart
werkt nu nog met papieren losverklaringen. Hierin staat welke
ladingrestanten en waswater zijn

afgegeven en wat de losinstallatie
ermee gedaan heeft of gaat doen.
Verschillende partijen, waaronder
de schipper, de losinstallatie en
de verwerker, werken op hetzelfde
formulier. Dat is vrij complex en
omslachtig.”
Naar verwachting zal het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) op termijn (tussen 2020 en 2022) ook
digitale losverklaringen toestaan.
De bij het SAV betrokken landen
– Nederland, België, Duitsland,
Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland – zijn hierover in gesprek.
SAB bereidt dit voor in de vorm
van een pilot.
“De tool die we ontwikkelen is
deels geautomatiseerd. Onder
meer de scheepsgegevens en de
gegevens van losinstallaties en
verwerkers zijn al op voorhand
ingevuld. We maken een simpele
versie die je, deels geautomatiseerd, digitaal kunt invullen en
vervolgens uitprinten en ondertekenen.”
“Daarnaast komt er een uitgebreide versie om digitaal op te slaan.
Hij is voor alle betrokken partijen
digitaal toegankelijk, waarbij de
schipper toegangsrechten verleent.
Hij wordt opgeslagen in de cloud,
maar je kunt hem ook uitprinten.”
“Verder werken we aan de mogelijkheid om digitaal te onderteke-

De Vesselunit registreert automatisch reizen en vaar- en rusttijden van de
bemanningsleden.

nen. Beide versies worden betaalde
tools. Je kunt een licentie voor een
jaar nemen of per keer betalen. We
maken de tool geschikt voor de pc,
de tablet en de smartphone.”

Inzamelnetwerk
De SAB is verantwoordelijk voor
een sluitend inzamelnetwerk. “We
hebben 24 milieuboten rondvaren. Schippers moeten 24 uur van
tevoren reserveren voor het afgeven
van afval. De inzamelaars maken
hun eigen planning. We zijn een
tool aan het bouwen waarin de
inzamelaars hun planning inzich-

telijk kunnen maken. We verwachten dat dit leidt tot een beter planning voor de inzamelaars en de
schippers.”
Verder gaat de SAB inzamelaars
stimuleren om gescheiden aangeleverd afval ook gescheiden te
verwerken. Het komt nu nog te
vaak voor dat verschillende afvalsoorten door de inzamelaar in één
container worden gegooid. “Daarnaast werken we op internationaal
vlak aan het uniformeren van de
kleuren en pictogrammen voor
scheepsafval om verwarring bij
bemanningsleden te voorkomen.”

Op afspraak
De SAB heeft twee balies waar
schippers dagelijks van 09.00 tot
16.00 uur terechtkunnen voor
diverse diensten. Ze ontvangen
zo’n vijftien klanten per dag, op
drukke dagen zelfs 25.
“We krijgen klachten over lange
wachttijden. Mensen hebben
vaak geen besef hoe lang sommige handelingen duren. Met een
nieuw dienstboekje ben je al gauw
twintig minuten bezig. Andere
diensten hebben weer andere
behandeltijden.”
“In 2019 starten we een pilot met
een digitale balie, waarbij je online
een afspraak kunt maken, net als
bij de gemeente. We gaan als proef
een halve dag met één balie op afspraak werken. Als het goed gaat,
breiden we dit verder uit.”
Ook deze pilot zal rond de zomer
van start gaan.

Voor het inzamelnetwerk van SAB varen 24 milieuboten.

Merry Christmas
and a Happy New Year!

Want to know more about
us or our products?
Call us on + 31 (0) 10 4104320

FUEL LINES

AIR COOLERS

PLATE HEAT EXCHANGERS

SHELL & TUBE

Aploniastraat 15
3084 CC Rotterdam . The Netherlands
info@donker.nl . www.donker.nl
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JMA 610 rivier radar
Daar vaart u de juiste koers mee
Wij wensen u fijne feestdagen
en het allerbeste voor 2019!

VE-SCREEN.NL
VE-woning en scheepsstoffering

Uw partner in zonwering & stoffering op maat
wensen u ﬁjne feestdagen en een mooi 2019!

adwverzekeringen.be

Fijne feestdagen

Hoofdstraat 23-25 - 2931CE Krimpen a/d Lek T 0180-519071 M 06-13950312
E ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl www.ve-screen.nl

Jan Van Rijswijcklaan 212 | B-2020 Antwerpen
T +32 (0)3 644 40 12 | info@adwverzekeringen.be

De
DeBinnenvaartkrant
Binnenvaartkrant

38

Kerst

18 december 2018

59

Merry
Christmas
and a Happy
New Year

Fijne feestdagen
en een mooi 2019

Molenvliet 57 | 3335 LH Zwijndrecht
Telefoon: +31(0)78 - 629 10 90 | dolpower.nl

R i v i erd i j k 3 5 0 3 3 7 2 B S H a rd inx v e l d-G i e s s e nda m
0184-611166

in f o @ se k obv.nl

www.s e k obv.nl

M A K E L A A R DIJ

NIE UWBO U W

C H ARTERS

YAC H TI NG

U BENT WELKOM BIJ HENDRICKS SHIPPING GROUP VOOR
INTERNATIONALE MAKELAARDIJ, NIEUWBOUW, CHARTERS EN DE AAN-/VERKOOP & CHARTERING VAN JACHTEN.

T
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WINNAAR
INNOVATIE
AWARD

Ketelbinkie:

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

Fijne feestdagen en
een gelukkig 2019
Vanaf € 2.21
5,40
excl. BTW

Bedankt voor de
prettige samenwerking
en een voorspoedig 2019

9,5 kW

17 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

• SAFE
• PROFESSIONAL
• SOLUTION-DRIVEN
wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
succesvol 2019!

25,7 kW

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

1 ISB
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Alles over zand in Baggermuseum
In de expositie ‘Zand in
beweging’ in het Nationaal
Baggermuseum in Sliedrecht
staan zandwinning en
zandtransport in Nederland
centraal. Ook voor kinderen
is er genoeg te doen: als echte
‘zandonderzoeker’ leren ze alles
over zand in het Zandlab.
Zand is voor Nederland een
belangrijke bouwstof. Wegen,
spoorlijnen,
nieuwbouwwijken
en betonindustrie: zonder zand
zou het allemaal niet mogelijk
zijn. ‘Zand in beweging’ laat zien

hoe zand wordt gewonnen en verwerkt. In het Zandlab leren kinderen van 8 jaar en ouder meer over
de eigenschappen van zand.

voorkomt. Tijdens de kerstvakantie kunnen kinderen met lijm, gekleurd zand, potloden en stiften
van een kleurplaat een echt zandkunstwerkmaken.

Zandlab
Net als een echte wetenschapper
gaan de kinderen in het Zandlab aan de slag, inclusief witte
jas, veiligheidsbril en klembord
om hun ontdekkingen op te noteren. Zo kunnen ze zandkorrels
bekijken onder de microscoop,
grind opmeten en zand zeven
met échte zandzeven. Ook leren
ze welk zand waar in Nederland

Openingstijden
In de eerste week van de kerstvakantie is het Nationaal Baggermuseum geopend van woensdag
26 tot en met vrijdag 28 december
van 14.00 tot 17.00 en op zaterdag
29 december van 11.00 tot 17.00.
Van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 januari is het museum open
van 13.30 tot 17.00 uur.

Kerstvakantie in FutureLand
In de kerstvakantie is FutureLand,
het haveninformatiecentrum op
de Maasvlakte, ondergedompeld
in kerstsfeer. Kom langs voor een
romantische lichtjestour met de
FutureLand Ferry, zet een VRbril op je neus in het interactieve
informatiecentrum of laat de kinderen tijdens leuke workshops
of de kidsquiz alles ontdekken
over de modernste haven van de
wereld. Een fossielenexpeditie
op Tweede Kerstdag met het hele
gezin kan ook!

Lichtjes van de haven
Tijdens de korte winterdagen
maak je bijzondere vaartochten

in het donker langs de moderne
terminals van Maasvlakte 2. Dankzij de sprankelende verlichting
wordt de Rotterdamse haven ook
wel de grootste kerstboom van
Nederland genoemd.

trossen los voor een sprankelende
lichtjestour. De vaartocht duurt
circa anderhalf uur. Tijdens de
rondvaart is het mogelijk van een
heerlijke maaltijd te genieten.

Kinderworkshop
Bewonder aan boord van de
FutureLand Ferry het spannende
spel van donker en licht en verwonder je over de talloze lichtjes.
Een deskundige voorlichter vertelt
tussendoor wetenswaardigheden
over hetgeen je ziet, of dankzij de
duisternis juist aan het zicht onttrokken is.
Tot en met 6 januari gooit de FutureLand Ferry om 17.00 uur de

Met de haven als eindeloze inspiratiebron kunnen kinderen met
verschillende materialen aan de
slag om een kijkdoos te maken
in de vorm van een container.
Deelname kost 2 euro per workshop. Materiaal en begeleiding
door kunstdocent Joanna Smolarz
zijn inbegrepen. Aanschuiven kan
op elk gewenst moment, reserveren is niet nodig.

Kinderen kunnen met hun ouders/
begeleiders ook deelnemen aan
een leuke en actieve presentatie
met grappige ﬁlm en quiz.
Daarna gaan de kinderen met hun
ouders zelf aan de slag: met een
speurtocht op ontdekking in en om
FutureLand. De speurtocht is er op
twee niveaus: voor kinderen van 6
tot 9 jaar en voor kinderen vanaf
10 jaar.
Deelname aan de kinderrondleiding is gratis, reserveren is niet
nodig.

Fossielenexpeditie
Onder leiding van ervaren fossielenspeurder Walter Langendoen

wordt op 16, 26 en 30 december
en 6 januari een expeditie georganiseerd. Op het Maasvlaktestrand
geeft Walter uitleg over het zoeken
naar archeologische en paleontologische schatten.
Zijn verzameling van duizenden
vondsten omvat inmiddels gefossiliseerde hyenakeutels, mammoetbotten, woelmuiskiesjes en
nog veel meer. De strandexpedities
duren ruim twee uur.
Meer informatie is te vinden op www.
futureland.nl. Daar kan men ook reserveren voor diverse tours en activiteiten.

WIJ WENSEN U
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN WELVAREND
2019

7, 8 & 9 MEI 2O19
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
twitter.com/Maritime_EH

• Jubileumeditie; waar geschiedenis, heden en toekomst centraal staan
• Kennisprogramma, netwerkborrel en vernieuwde indeling van de plattegrond
• De gloednieuwe airco installatie maakt deze feestelijke editie compleet

Maritime Industry Gorinchem

Maritime Industry-Nederland

WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
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Farmont 70 Long Range
Explorer “Med Adventure”
2003/2004 t.w., 21.34 x 6.20 m
€ 1.100.000,-

Engelaer Kotter 59 ft
1991, 17.70 x 4.85 m
€ 535.000,-

Bekebrede Spiegelkotter
14.95 Stabilizers
2008, 14.95 x 4.75 m
€ 446.000,-

Zijlmans Eagle 1500
Elegance Vast Stuurhuis
2006, 14.95 x 4.50 m
€ 370.000,-

Van den Hoven
Excellent 22.50
2010, 22.50 x 5.55 m
€ 990.000,-

1 0 0 - TO N S K R A A N

Boarncruiser 50
Retro Line
2012, 14.95 x 4.80 m
€ 829.000,-

| 52 METER SCHILDERLOODS

Moonen 20.60 V.S.
1998, 20.60 x 5.40 m
€ 745.000,-

Team Elburg
wenst u Prettige
een veelbelovend
Liberty Trawler 60 ft
1990/1992 t.w.,
19.20 x 5.00 m
€ 349.000,-

Zuiderzee Dogger 47
2004, 14.00 x 4.25 m
€ 325.000,-

Verkoophaven met ca. 150 motorjachten
7 dagen per week geopend
J.P. Broekhovenstraat 37, 8081 HB Elburg

Boarncruiser 40
Classic Line AK
2009, 12.40 x 4.35 m
€ 295.000,-
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Paciﬁc Prestige 1800
Big Wheelhouse
2008, 18.30 x 5.45 m
€ 695.000,-

Pieter Beeldsnijder 62
Rondspant Spiegelkotter
2000 t.w., 18.90 x 5.00 m
€ 695.000,-

Pieter Beeldsnijder
55 VS
2002, 18.40 x 4.85 m
€ 589.000,-

Yachting
Yachting
Feestdagen
Feestdagen en
en
vaarseizoen
vaarseizoen inin 2019
2019
Lindenkotter 13.70

Reline 435

2000, 13.97 x 4.40 m
€ 235.000,-

2007, 12.40 x 4.35 m
€ 229.000,-

Super van Craft 14.95
Vast Stuurhuis
1991, 14.95 x 4.40 m
€ 195.000,-

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

Doggersbank 17.80
Stabilizers
1991, 18.80 x 5.00 m
€ 575.000,-

Privateer 52 Pilot House
2008/geleverd 2009,
15.70 x 4.95 m
€ 495.000,-

Porsius 1900
Long Range Trawler
1992, 18.70 x 5.65 m
€ 425.000,-

Neptunus 133
1986, 13.30 x 3.70 m
€ 95.000,-
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Goede gezondheid
en veel geluk in
2019!

WE KEEP

YOU

The Port of Antwerp is not your average transport partner. Every challenge you
bring drives us to serve you even better. By constantly adapting to your needs
we achieve faster distribution, smarter logistics, smoother customs, greener
activities and clearer processes. Improved solutions that keep inspiring you.
At the Port of Antwerp standing still is no option. Moving is.
Follow us at
www.portofantwerp.com/supplychainperspective
#portofantwerp

Persoonlijke coaching/counseling

Duurzaam uitzicht door inzicht...

Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke
coaching en counseling (m/v).

Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in
groepsverband maximaal 4 man ) die even afstand willen nemen en in
een unieke en fascinerende omgeving, antwoorden willen krijgen op
individuele levensvraagstukken. Datum in overleg.

Verdiepings- en relaxreizen - Persoonlijke coaching/counseling - Psychosociale Therapie www.bertslurink.nl
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Adri van Bekkum:

De oudste ‘waterwegenwachter’ van Nederland
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Duik- en bergingsbedrijf Van
Bekkum is gevestigd in Wessem,
in de Limburgse gemeente
Maasgouw. Het bedrijf heeft zich
gespecialiseerd in duik-,
dok-, bergings- en hijswerk
voor scheepvaart, industrie,
overheden en verzekeringen.
Bijzonder is dat het hijswerk
gebeurt met stoombokken. Een
vraaggesprek met eigenaar en
duikpionier Adri van Bekkum.
Kun je uw bedrijf zien als
‘wegenwacht op het water’?
“Wij kwamen als duik- en bergingsbedrijf met scheepvaart- en baggerondernemingen in aanraking
als zich een probleem voordeed
onder water. Al van oudsher. Wij
werden dan ingeschakeld om dat
pechgeval te klaren. Het was bijna
altijd hulp bij nood; er moest snel
geholpen worden. Bij schepen was
dat soms een touw in de schroef of
een geblokkeerde schroef. In zulke
gevallen was de schipper afhankelijk van een bedrijf als het onze.”
“Vroeger gebeurde het bij een kapotte schroef dat de verzekering
het advies gaf geen slag meer te
draaien omdat anders de as schade opliep. De schroef werd onder
water vervangen. Tegenwoordig
zijn ze zó groot en extreem goed
vastgezet dat het voor een duiker
bijna niet mogelijk is ze onder water te wisselen. Nu wordt het schip
eerder naar een scheepswerf gebracht en dan droog gerepareerd.”
“Wij hebben voor een gedeelte
een ‘waterwegenwachtfunctie’ op
de rivieren en plassen. We repareren pechgevallen als een touw in
een schroef of een verloren roer en
kijken of we dat kunnen terugvinden. Een ander onderdeel van ons
werk is ernstiger van aard, namelijk gezonken schepen. Die bergen
we met drijvende bokken. Gezonken schepen boven water halen
komt niet zo vaak voor.”
Wat is Uw werkgebied?
“Ons land, België, Duitsland en
Frankrijk. In Frankrijk is het slecht
geregeld met duikbedrijven. Ze
krijgen het werk niet klaar of doen
er te lang over en schippers heb-

Adri van Bekkum (rechts) en Tjeu Melis aan het werk met de drijvende stoombok. (foto Noud van der Zee)

ben er geen vertrouwen in. We
hebben niet veel concurrentie in
dat land.”
Sinds waneer bestaat Van Bekkum?
“Mijn vader is in 1920 gestart. Hij
is in zijn diensttijd duiker geworden en nadien heeft hij het professioneel voortgezet. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog kreeg hij
opdracht om gezonken schepen
te lichten in Maastricht. Dat deed
hij ook in Maasbracht na het schepenkerkhof.”
“Ons eerste karwei in Maasbracht
was de hellingfaciliteiten onder
water aanleggen voor de scheepswerf Palembang. Nu is dat
scheepswerf Maasbracht. Wij zijn
als bedrijf toen in Maasbracht
neergestreken omdat er veel leven
in de brouwerij was vanwege de
baggeractiviteiten en dat betekende dat alle scheepvaart in dat
scheepvaartcentrum
geconcentreerd was. Mijn vader is in Maastricht achtergebleven.”
Zorgde de baggerindustrie voor
voldoende emplooi?

“De jaren 60 tot en met 80 waren
hoogtijdagen voor ons en onze
collega’s. Toen gold: ’Er zijn nog
zoveel wachtenden voor u.’ Er was
doorlopend werk in deze branche.
Grindemmers draaiden twintig
uur per dag en als ze dan naar beneden rolden, werden ze niet of
nauwelijks gerepareerd. De productie stond voorop. Wij maakten
de emmers onder water weer vast,
zodat ze weer naar boven konden
draaien. Baggerbakken en schepen
hadden veel mankementen in die
tijd. Wij moesten drie keer op een
dag uitrukken naar een grindgat
om een euvel te verhelpen.”

Bent u nog steeds 7 x 24 uur
beschikbaar?
“Bij deze opzet schiet je persoonlijk leven er vaak bij in. Laatst had
een passagiersschip op reis naar
Berlijn een mankement aan een
schroef. Zonder de ligplaats te
weten ging ik na een telefoontje
met de dienstwagen op weg. Er
was heel veel haast bij. Die cruiseschepen hebben strakke reisschema’s. Wanneer zo’n schip
onderweg stil komt te liggen door
een defect, dan ligt het hele reisschema in duigen en voor de passagiers valt de reis letterlijk in het
water.”

Hoeveel werknemers had het bedrijf
toen?
“Geen. Ik had toen en heb nu nog
altijd een éénmansbedrijf. Ik legde
contact met collega’s. We staken
de koppen bij elkaar en maakten
als zzp’ers een herstelplan.”

Waarom maakt u nog steeds
gebruik van stoom bij
(hijs)werkzaamheden?
“Ik heb nog een drijvende stoombok in gebruik. Die oude installatie werkt nog feilloos. Geen storingsgevoelig materiaal en als ik
ermee werk gaat het heel soepel,
met weinig druk en stoom. Ik heb
dan alles goed onder controle. Je
kunt er goed mee hijsen.”

Gaat het er nog steeds zo aan toe?
“Ja, want een duikbedrijf kent een
wisselend beeld wat betreft het
krijgen van opdrachten.”

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

ren
Wir wünschen unse
ftspartnern ein
Kunden und Geschä
sfest und ein
schönes Weihnacht
hr.
glückliches neues Ja

Vraagt die bok extra onderhoud?
“Ja, binnenkort moet er een uitgebreide tweejaarlijkse onderhoudscontrole plaatsvinden voor
het stoomgedeelte van de bok. En
eens per jaar is voor het technische
gedeelte de keuring van Aboma.
De remmen worden gecontroleerd
op hun werking en er wordt gekeken naar slechte draden.”
Wie houdt de stoombok in conditie?
“Stoomfanaat Tjeu Melis werkzaam. Tjeu is nu 82 jaar en weet
heel veel af van stoom en houdt
de stoombok keurig in orde. Hij
heeft tegen mij gezegd dat bij ons
hijswerk stoom beter werkt dan
hydrauliek of elektriciteit en onze
drijvende bok voldoet mede door
zijn inzet aan de eisen des tijds.”
Zelf gaat u ook maar door…
“Ik stop nog niet. Met 77 jaar ben
ik de oudste, werkende duiker en
bergingsspecialist van Nederland.
Ik ben een liefhebber van dit werk
en hoop het nog lang vol te houden.”

HEINRICH HARBISCH
Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen
• Marientor
• Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024
• Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de
• www.ha-du.de
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B.V.

De ondernemers van Maasbracht wensen u
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019
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Van meet af aan de wind in de zeilen

Julia BinnenVaartSoos bestaat tien jaar
deelnemers die zorgen voor maritieme ambiance in de Julia Aula.

DOOR JOHAN DE WITTE

Vandaag, 18 december is
het feest in Zwijndrecht.
Deelnemers, vrijwilligers en
organisatoren beleven al tien
jaar plezier aan de Julia Soos.
Het sociaal contact staat hier
centraal, ofwel ‘gesprekken
vanuit het gangboord’.
Nauwelijks terug van de kerstreis
naar Köln-Düsseldorf lopen
de gasten binnen, ze zijn er
allemaal. De aula van het Juliainternaat ‘ligt aan de ijk’. De
Soos pakt uit!

De Soos is twee maal in de
maand, maar er staat meer op
het programma. Zoals thema’s,
de Zeeuwse uitstap met Gijs Reijmers, klaverjassen, haringhappen, modelbouwshow, biljarten,
sjoelen, handarbeid, kerststukjes
maken en kletsen.

Informatie uitwisselen
Soms nodigt het bestuur burgemeester en wethouders uit op de
borrel om informatie uit te wisselen. Ook wordt de baas van het
KSCC, aalmoezenier Van Welzenes, geronseld om de varensgezellen in het vaarwater te houden.
Alles is mogelijk, wanneer medegevoel en vertier blijven bovendrijven.

Even terug in de tijd… naar het
persbericht uit 2008: Naar aanleiding van het adviesrapport voor
‘het opzetten van een dagvoorziening voor oud-varenden’ door
Corine den Dekker van de
Swinhove Groep is een aantal
vrijwilligers, Jeanneke Wijnen,
Lilian van Hiele en Wilma Vissers, onder de vlag van welzijnsorganisaties gestart met het opzetten van een ‘BinnenVaartSoos’
voor oud-varenden.
De Soos vindt al sinds de start plaats in het Julia Internaat. (foto Johan de Witte)

Schippers
beleefden
vroeger
op dinsdagmiddag ‘vadertjesdag’
in de Rotterdamse Westewagenstraat. (Het werd nogal eens later!) Opnieuw is voor de dinsdagmiddag gekozen, alleen nu in het
bijzijn van de dames.
Onder dit bijzondere initiatief

verschuilde zich niettemin de
twijfel aan succes. Immers: op het
water, aan je roer, bepaal je je eigen koers en focus je minder op
die van sociaal-gezamenlijk.
Evenwel kregen de twijfelaars ongelijk; de positieve support was

hartverwarmend en ongekend.
De BinnenVaartSoos werd en is
een overrompelend succes.

Watervast geloof
Corine, Jeanneke en andere vrijwilligers hadden er van meet af

TE HUUR / TE KOOP
Ponton 45x7.50x1.62 m. 363 ton 2 spuds 12.00 m.
Ponton 45x10.06x2.50 m. 834 ton. 2 spuds 12.00 m.
Ponton 55x11.40x1.86 m. 825 ton. 2 spuds 12.00 m.
Deze is te leveren met spudpaalkantelaars.
Pontons voorzien van geldige S.I., ADN, Zone 2 en
meetbrief.
Dekschuit 29.83x5.73x1.23 m. 108 ton. Voorzien van
2 hydraulische spuds van 10 meter en HIAB kraan
4 ton. Voorzien van geldige S.I. en meetbrief.
Te koop:
Plezierjacht (ex parlevinker)15x4.20x1.00 m. 150 pk
Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000 l.
Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certiﬁcaat en meetbrief. Uitmuntende
staat van onderhoud.

aan een watervast geloof dat het
een succes zou worden.

De JuliaSoos is een broedplaats
voor burgers die zich inzetten
voor hun medemens. Een plek
waar de binnenvaart sterk vertegenwoordigd is en waar het duidelijk wordt dat scheepvaart voor
de gemeente meer betekent dan
havengeld voldoen, ofwel een
maritieme thuishaven.

Nu, tien jaar later klinkt een
‘chapeau’ voor de initiatiefnemers, gangmakers, vrijwilligers
en vanzelfsprekend ook voor alle

BESCHIKBAAR
WERKPLAATS EN
MACHINEFABRIEK MET
HAVEN IN RIDDERKERK
• Complete werkplaats 42 x 18 meter met
allerlei machines en draaibanken voor het
overhalen en repareren van scheeps
dieselmotoren e.d.
• Lashal 18 x 9 m, kantine, kantoren, douches
en toiletten
• Buitenterrein 85 x 25 meter
• Sterkstroom, drinkwatervoorziening
• Gedeelte van de haven 165 x 30 + 12 meter
– diepgang 3 meter
• Torenkraan 8 ton – vorkheftruck 8 ton

Prijzen op aanvraag!

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

Bij interesse contact opnemen met Dhr. D van der Kamp op

0181 321754
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Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
Wij
dank uit
uit naar
naaronze
onzeklanten
klanten
Wijspreken
sprekengraag
graag onze dank
en
een mooi
mooi 2017.
2018.
enleveranciers
leveranciers voor een
Wij
enbovenal
bovenaleen
een
Wijwensen
wenseniedereen
iedereen fijne
ﬁjne feestdagen
feestdagen en
zeer
gezond 2018.
2019.
zeervoorspoedig
voorspoedig en gezond
Rafa Scheepsramen • Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN • Nederland • Telefoon: +31 33 494 50 40 • Internet: www.rafa.nl • E-mail: info@rafa.nl

REINTJES Keerkoppelingen
De beste keuze voor Uw schip
ook in 2019!

wenst u ﬁjne Kerstdagen
en een voorspoedig

2019

Joystick control voor
sleep- en werkboten

3UHWWLJHIHHVWGDJHQ 
HHQJHOXNNLJQLHXZMDDU
REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2 | Unit F | 2030 Antwerpen
Tel +32 (0)3 541 92 33 | Fax +32 (0)3 541 02 12 | www.reintjes.be

Een unieke bediening waarbij altijd één hand vrij is!
De Straathof Controls iQJ joystick biedt
een subtiele besturing van motoren,
boegschroef en stuurwerk met
maar slechts
één hand!

~ 0321 382315
~ Dronten, Flevoland
~ info@straathofcontrols.nl
~ https://www.straathofcontrols.nl

Leverancier van ZF motorbedieningen
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Nautilus International wenst alle
lezers een succesvol en sociaal
verantwoord 2019!

Waar u ook bent, wij zijn er voor u

www.nautilusint.org

ALWAYS
ON YOUR
SIDE

2019 WORDT EEN
SCHITTEREND JAAR
DAT JE BINNENVAART
RE
EIN
NPLUS
SFIW
WADO
O.C
COM

REIN
NPLUSFIW
WADO..CO
OM

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

Prettige kerstdagen en
een voorspoedig
2019
Bunkerhaven 22 • 6051 LR Maasbracht
Telefoon: 0475 - 464667 Fax: 0475 - 597770
www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl
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Administratie- en
advieskantoor

Stichting Abri wenst u
fijne feestdagen!

Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
T: 0180 - 410 635
info@stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl

De mooiste binnenvaartfoto’s
eenvoudig te bestellen als
fotoprint of digitaal bestand

Al p h a

d e s i gprojects
n

EXPLORE-BINNENVAART.NL

CCM3 is een nationaal opererende onderneming gespecialiseerd
in het aannemen van turn-key
piping& construction, pompen en
ballast water treatment systemen
ten behoeve van scheepvaart,
industriële-plants en oil&gas
industry.

WIJ DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN
EN DE AANGENAME SAMENWERKING.
WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Activiteiten
• Afbouw schepen
• Inbouw motoren
• Pompsysteem
• Leidingwerk
• Constructiewerk
• Vloeren
Markten
Door de brede kennis van de
organisatie, mede door een eigen
Afdeling Engineering, is zij voor
meerdere markten werkzaam
waaronder;
• Scheepsbouw
• Industriëlen plant
• Gas & Olie industrie
• Equipment industrie:
Gas- en diesel motoren,
Tandwielkasten en
Unitbouwers
• Power industrie
• Proces water industrie

Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam . Postbus 50 . 4250 DB Werkendam . T 085-040 48 00 . F 0183-60 01 92 . info@ccm3.nl . www.ccm3.nl
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ADVERTORIAL

NEPTUN HEIJMEN HEEFT GEKOZEN VOOR HET
OPTIMALISEREN VAN DE BRANDSTOFKWALITEIT!
de rafﬁnaderij, in het bevoorradingsschip,
uw bunkerstation en daarna in uw eigen
bunker. Helaas kunnen uw bunkerstation
en u hier weinig aan veranderen. Wat uw
bunkerstation wel kan doen is het preventief plaatsen van een magneet-unit
op het aﬂeverpunt. Dit geeft onze afnemers de zekerheid dat de aangeleverde
gasolie vrij is van micro-organismen, wij
bij BO&AC Nederland noemen deze bunkerstations; BUNKERSTATIONS met een
PLUS ”.

Om vuil, vrij-water en micro-organisme
in de gasolie te voorkomen en dus topkwaliteit te leveren liet Neptun Heijmen
Nijmegen ook Knock-Down Magnets® en
een RCI Puriﬁer® door BO&AC Nederland
plaatsen.
In navolging van SBH Heijmen in Rotterdam
en bunkerstation Heijmen in Millingen
waar drie RCI Puriﬁers® zijn geplaatst
heeft nu ook Neptun Heijmen Nijmegen op
verschillende uitgiftepunten Knock-Down
Magnets® en een RCI Puriﬁer® geplaatst.
Zo kan ook dit Nijmeegse bunkerstation
voldoen aan de zeer hoge kwaliteit die u
mag verwachten van een professionele
brandstoﬂeverancier.
HEIJMEN BUNKERSTATIONS
Van oudsher is bunkerbedrijf Neptun
een begrip in de binnenvaart en staat
het bekent als een bedrijf met een grote
klantenkring en hoge servicegraad. In juli
2017 is het bedrijf overgenomen door de
Gebroeders Heijmen en gaat sindsdien
verder onder de naam Neptun Heijmen
Nijmegen. De overname is - samen met
de familie Wigman - in goede harmonie
verlopen. Het personeelsteam van Neptun is met de overname mee overgegaan
en werkt nu enthousiast verder onder
de vlag van de Gebr. Heijmen. Het winkelschip en de bunkerboten van Neptun
Heijmen Nijmegen liggen op een prachtige locatie aan de Havenweg 18 in
Nijmegen, een van de oudste steden
van Nederland. “Met een ruim assortiment aan gasolie, smeermiddelen en
scheepsmaterialen is Neptun uw professionele partner voor het leveren van
hoogwaardige producten en persoonlijke
service aan de binnenvaart” aldus Robert
Heijmen. Om een topproduct te garan-

Stefan vd Bussche BO&AC Nederland, Sjaak van Workum en Robert Heijmen
Neptun Nijmegen

deren en om besmetting van gasolie
te voorkomen zijn bij Neptun Heijmen
Nijmegen
meerdere
Knock-Down
Magnets® door BO&AC Nederland geplaatst en enige tijd later is daar nog
een RCI Puriﬁer® bijgekomen, zo leveren
zij een gasolie die altijd vrij is van vuil
(zelfs tot 5 micron), vrij-water en microorganismen. “Door te investeren in het
leveren van nog schonere brandstoffen
is Neptun Heijmen Nijmegen een belangrijke speler geworden. Onze mensen
adviseren en denken met u mee. Ambitieus, snel, ﬂexibel en ondernemend zijn
key-words die overal binnen ons bedrijf
onderstreept worden” aldus Robert.
“Daarom zijn we jaren geleden al begonnen met het opzetten van een webshop,
zodat iedereen ons uitgebreide assortiment kan bekijken en online kan bestellen. De bunkerboten Neptun-2 en Neptun-44 hebben als vaargebied, Nijmegen

(Weurt), Druten tot Grave” vertelt Heijmen
verder, “en als dat niet voldoende is kunt
u ook nog gebruik maken van het bunkerpartners netwerk, zo kunnen wij u
optimaal van dienst zijn”.
HOE KAN EEN BESMETTING ONTSTAAN?
Wij vragen het aan Stefan van den
Bussche (Technical Salesmanager
BO&AC Nederland). “Besmetting ontstaat
meestal al tijdens het transport en overslag van gasolie. Bijvoorbeeld door het
aanzuigen van lucht door het verbruik
van de gasolie. Het is natuurlijk bekend
dat in de lucht allerlei verontreinigingen
voorkomen zoals vochtdeeltjes, ﬁjnstofdeeltjes en micro-organismen die zich
via het aanzuigen van lucht in de tank als
een slijmerige massa gaan ontwikkelen,
bedenk dat voor iedere liter verbruikte
gasolie een liter lucht van buiten in de
tank wordt aangezogen. Dit gebeurt al op

Neptun Heijmen Nijmegen

VOORKOM IK NU ALLE PROBLEMEN?
“Gedeeltelijk” gaat van den Bussche verder, “want wanneer u gebunkerd heeft
bij een bunkerstation-plus en er is al
een besmetting in uw bunkers aanwezig
dan zal de schone aangeleverde gasolie
toch weer opnieuw besmet raken door de
reeds aanwezige besmetting in uw bunker en dat is jammer voor de investeringen van het bunkerstation-plus om u een
zo schoon mogelijke gasolie te leveren,
op onze website www.bo-ac.nl gaan we
hier uitgebreid op in en vindt u een overzicht van al onze producten en diensten.
Of u wilt persoonlijk advies, bel dan even
voor een afspraak, dan komen we vrijblijvend langs op uw locatie”.
WAT KUNT U ZELF DOEN?
“Eenvoudig op uw brandstoﬂeiding voor
de ﬁltersectie ook een Knock-Down
magnet® plaatsen. Mocht er in uw bunker een besmetting zitten dan wordt
deze door de Knock-Down magnet®
tenietgedaan” legt Stefan uit. “Door het
terugdringen van het zwavelgehalte van
1.000 naar 10 p.p.m. en mogelijke toevoegingen zoals Bio-component is diesel
een kwetsbaar product geworden voor
de groei van bacteriën, schimmels, gisten, algen en srb’s., met name de laatste groep kan aanzienlijke en kostbare
schade veroorzaken aan verstuivers en
brandstofpompen. Juist daarom moet
ook u zorgen dat ook uw brandstofsysteem in orde is en ook blijft. U kunt
daarom het beste én een Knock-Down
magnet® plaatsen én een RCI Puriﬁer®.
De RCI Puriﬁer® verwijdert namelijk de
vervuilende slijmerige biomassa plus al
het vrij-water en alle vuildeeltjes groter dan 5 micron uit uw gasolie zonder
hiervoor uw eigen dure brandstofﬁlters te
vervuilen. Het enige onderhoud is het op

zijn tijd afdrainen van vuil en water. Uw
brandstofﬁlters worden hierdoor enorm
ontlast en zo bespaart u veel geld”. De
Knock-Down magnets® zijn door het
unieke ontwerp (direct ﬂow) vrij van
onderhoud en werken levenslang. De
Knock-Down magnets® zijn verkrijgbaar vanaf 3/8 tot 10 inch. Stefan van
den Bussche besluit door te vertellen
over BO&AC Nederland laatste innoverende product; de Mobile Fuel Cleaning
Units. “Dit zijn lichtgewicht mobiele units
met zowel een Knock-Down Magnet®
als een RCI Puriﬁer®, op de website
www.bo-ac.nl kunt u hier alles over
teruglezen”.
BO&AC NEDERLAND
BO&AC Nederland is al ruim 30 jaar actief
op het gebied van onderzoek naar microorganismen in dieselolie én het bestrijden van micro-organismen in dieselolie,
met dien verstande dat de specialisatie
zich volledig gericht heeft op de vervuilde
brandstoffen door micro-organismen. De
laatste jaren hebben grote veranderingen
in deze brandstofmarkt plaatsgevonden,
denk maar aan het terugbrengen van het
zwavelgehalte in de diesel en zeker niet
te vergeten de verhoging van het Biocomponent aan brandstof.
Deze veranderende processen brachten
nieuwe uitdagingen met zich mee en
BO&AC is daarom dagelijks bezig met
onderzoek naar vervuilde brandstoffen
om probleemoplossende vernieuwingen op de markt te brengen. Met ruim
30 jaar ervaring in de brandstofmarkt
kunnen de medewerkers van BO&AC
Nederland u uitstekend adviseren bij het
oplossen van uw bacterie-problemen in
de dieselbrandstof. BO&AC Nederland
beschikt over eigen laboratoriumfaciliteiten en de laboratoriummedewerkers
zijn in staat om 48 uur na binnenkomst
een duidelijk en begrijpend rapport met
de bacteriële-testuitslag terug te sturen.
Dit rapport is natuurlijk voorzien van de
foto’s van de gebruikte voedingsbodems
en een probleemoplossend advies om uw
brandstofvervuiling op te lossen.
Het laboratorium van BO&AC Nederland
is 24/7 beschikbaar en BO&AC Nederland levert 90% van de producten uit
voorraad binnen 1 tot 2 werkdagen.

Voor een PROBLEEMLOOS BRANDSTOFSYSTEEM
ĚĞZ/WƵƌŝĮĞƌ® en de Knock-Down Magnet®
ĞZ/WƵƌŝĮĞƌ®
verwijdert alle vuildeeltjes groter dan
5 micron én
98% vrij-water
ǌŽŶĚĞƌĚƵƌĞĮůƚĞƌƐ
ŽĨĮůƚĞƌĞůĞŵĞŶƚĞŶ͘

48-UURS TESTEN OP: BACTERIËN, SCHIMMELS, GISTEN EN SRB’S.
BIOCIDE KNOCK-DOWN LIQUID® / KNOCK-DOWN MAGNETS® / RCI PURIFIER®
MOBILE FUEL CLEANING UNITS
WWW.BO-AC.NL

076 - 508 35 75

INFO@BO-AC.NL

BACTERICIDE
ONDERZOEKS- & ADVIESCENTRUM
NEDERLAND

Fijne feestdagen en een gezond 2019!

De voordelen van een
Knock-Down Magnet®
• Éénmalige aanschaf
• Levenslang werkzaam
• Geen vervangbare
onderdelen aanwezig
• Kostenbesparend
• Milieuvriendelijk
• Geproduceerd in staal
ͻ¦ĞĞŶǀĞƌďƌƵŝŬǀĂŶ
biocides nodig
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Te Koop:
Motorschip “PROVIDENCE”

4467 ton / bouwjaar 2008 /
135 x 11,45 x 3,86 / 2 x 1278 pk
Mitsubishi (22000 uur)
Gebouwd bij Boost in Trier /
zeer goed onderhouden en
compleet uitgerust schip

Total Binnenvaart wenst u
een voortvarend 2019!
www.total-binnenvaart.nl

Voor meer details:
www.scheepsmakelaar.com

Horst 12 - 6651 AG Druten
Telefoon: +31 (0)487 511 509 - Mobiel: +31 (0)6 53 59 62 63
E-mail: info@scheepsmakelaar.com

Fijne feestdagen
en een verlicht 2019!
INFO@L4YMARITIEM.NL
+31 (0)318-463 191
WWW.L4YMARITIEM.NL

Rhenus LBH PartnerShip BV
wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig
nieuwjaar!

Rhenus LBH PartnerShip B.V. • Boelewerf 50, 2987 VE, Ridderkerk, The Netherlands • Tel. : +31 (0) 88 6199130
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Tweede Kerstdag in Rotterdam:

Schipperskerstfeest met de Zandprinses
“Vrede tot in eeuwigheid”, alleen een
Kerstdroom, of realiteit? Deze vraag
staat centraal op het traditionele
Schipperskerstfeest in de Pelgrimskerk in
Rotterdam-IJsselmonde. De organisatie is
in handen van het Schipperspastoraat.
De Schipperskerst staat in het teken van veel
samenzang, een toespraak en verschillende
muzikale bijdragen van hoogstaande kwaliteit. Ook kinderen zijn welkom. Voor hen is
er een eigen programma.
Heel bijzonder dit jaar is de medewerking
van Rosa van der Vijver, ook bekend als de
Zandprinses. De Zandprinses gooit, strooit
en schuift met zand op een lichtplaat en
laat op betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen. Een visueel spektakel; een
schouwspel tussen licht en donker, waarbij
humor, ontroering en verwondering centraal staan.
De ﬁjne kneepjes van het vak heeft ze van
vader Gert van der Vijver (beter bekend als
de Zandtovenaar) geleerd. Toen hij enkele
jaren geleden op de Schipperskerst optrad,
was het voor velen een onvergetelijke ervaring.

Schiffsvermittlung „Seestern”
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Frohe Weihnachten und ein friedliches, gesundes Neues Jahr
ZU VERKAUFEN
FAHRGASTSCHIFFE
ca. 44 x 10,80 x 1,25 m, 400 Pers., 2 x 331 kW, Zonen 3, 4 und R
ca. 24 x 5,30 x 0,90 m, 145 Pers., 1 x 186 kW, Zonen 2 ,3, 4 u. R
GÜTERMOTORSCHIFF
ca. 73 x 8,15 x 2,86 m, 2 R, 990 t, 1 x 465 kW, Bugstrahl, neues Attest
KOPPELVERBAND
ca. 95/76 x 11,45 x 3,20 m, 4.775 t, ca. 6.000 cbm, kanalgängig, Bj. 2008
Schillerstrasse 35, D-53489 Sinzig/Rhein • T +49 (0)2642 5779, M +49 (0)163 2764890
E-mail: info@schiffsvermittlung-seestern.de • web:www.schiffsvermittlung-seestern.de

En hoewel ze pas sinds 2015 zich fulltime
met zandschilderen bezighoudt, heeft Rosa
al een indrukwekkende optredenlijst achter
haar naam staan. Vorig jaar deed ze voor
de derde keer mee aan Kerst met de Zandtovenaar. Ook stond zij tijdens de Christmas
Show in de Ziggodome samen met Edsilia
Rombley en O’g3ne en tijdens de EO-Jongerendag 2016 in de Gelredome.
In november 2016 reisde Rosa af naar
Luxemburg voor de stichting Make A Wish.
Daar mocht ze het ontstaan van de stichting
in beeld brengen. Verder heeft de Zandprinses voor bedrijven, kerken en stichtingen opgetreden als AFAS, de Hartstichting,

Nederland Zingt, de Lentetuin en vele
andere.
Het Schipperskerstfeest wordt dit jaar ook
opgeluisterd door het bekende, bezielende
Choir Company van Maarten Wassink,
vertegenwoordigd door de groep Women
Worship. Ze treden op samen met een aantal solisten (onder wie Peter van Essen op
viool), een live band en organist André de
Jager.
Na aﬂoop van de Kerstviering is er ruim de
gelegenheid en tijd om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en contacten te

vernieuwen. Voor de inwendige mens is er
kofﬁe, thee en zijn er broodjes.
Anders dan de benaming 'Schipperskerstfeest' doet vermoeden, is iedereen welkom.
Zoals in voorgaande jaren wordt er weer een
breed publiek verwacht.
Datum en tijd: 26 december om 16.00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, Reyerdijk 51Rotterdam
De toegang is vrij, de kerk is rolstoeltoegankelijk en er is voldoende parkeergelegenheid.

www.binnenvaartpastoraat.nl

TE KOOP
MVS. Droge lading 532 ton, bouwjaar: 1963, Afm. 50,00 x 6,63 x 2,53.
Bouwwerf: Van Vlaardingen/Gouderak, 2 ruimen, inh. 730 m3. Trimvullingen, stalen buikdenning,
Luiken: Friesche kap met wagen, denneboomhoogte = 0,90 m.
Hoofdmotor: Scania, 385 pk. Bjr: 1983. Revisie H-motor: 12, 2016, 2 agregaten beide 17,5 KVA,
kopschroef: Ballegooy à 140 pk, autokraan 9,00 m. Radar, echolood, piloot.
MVS. 2326 ton Afm.: 105,00 x 11,00 x 2,95. Bouwjr.: middenschip 1978. Vóór- en achterschip
1950 bij Vuyk geb. Hoofdmotor: 1300 pk Cummins Type: KTA -38 M2, bouwjaar H-motor: 2005.
Van Ballegooy kopschroef. 268 KW.
MVS. 3.888 ton Bouwjr: 2005, Afm.: 135 x 11,45 x 3,50 m, 1 ruim, 256 Teu met luiken & 268
Teu zonder luiken a/b op 4 lagen. Boegschroef: Van Wijk met 900 pk. Caterpillar. 2 x generatoren
bj: 03-2017, 65 KVA John Deere (in geluidskast). Nautisch compleet incl. 2 radars.
Autokraan: Van Wijk 18 meter, 2 spudpalen, hoofdmotoren: 2 x 1380 pk. Caterpillar / type 3512,
koprevisie 03-2017. Betreft een goed onderhouden schip.
MVS. KOPPELVERBAND bouwjaar: 2008,4775 ton op 3,20 m. 5545 ton op 3,60 m.
Afm. Duwschip: 95,50 x 11,45 x 3,20/3,60 m. Voorschip: 76,40 x 11,45 x 3,20/3,60 m.
336 Teu in totaal, Blommaert-luiken op beide schepen, kopschroeven: 2 x 635 pk. Cummins,
3 spudpalen. Hoofdmotoren: 2 x 1600 pk Cummins Q S K 50 M.
MVS. 3200 ton, Afm. 110,00 x 11,45 x 3,58 m. Bouwjr.: 2008 te Millingen. 1 ruim, stalen vloer,
inhoud: ca. 3500 m3, Friesche kap luiken, 2 spudpalen à 12 m. Kopschroef: Van Tiem 650 pk
Scania, Containers: 208 Teu, generatoren: 35 & 65 KVA.

Rive

rtransp

Wij wensen iedereen
gezellige kerstdagen en een
wel-varend 2019

Hoofdmotor: 1800 pk Caterpillar, nautisch compleet, incl. 2 radars.
MTS. Dubbelwandige Type C tanker. Bouwjaar: 2005, 2427 ton. Afm.: 105,00 x 11,45 x 3,16 m.
Holte: 4,93 m. 8 gecoate centertanks, inhoud: 3026 m3.
Kopschroef: Veth-Jet 320 KW, hoofdmotor: 1775 pk. Caterpillar type 3512 DITA.

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar
voor al mijn zakelijke relaties
J.J.Geluk Fazantenhof 63 . 4332 XT Middelburg
Tel: 0031 0118-613786 . GSM: 06 53 488 479 . E-Mail: jj-geluk@kpnmail.nl

ort

Boelewerf 52, 2987 VE Ridderkerk
Tel. 0180 - 487120 / 487130
www.vdgm.nl Email: info@vdgm.nl
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Scheepselektro - Meet - en
regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

Wij wensen al onze relaties
Prettige Feestdagen en
een voorspoedig 2019!
)ʖʗȸɏȴʑUVWGDȰʑɚʑɚ
ȭʑɚYRʝUʣSȹHʏLɒ

Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727
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PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

KOOIMAN MARINE GROUP | LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | (T) +31 (0)78 61 00 477

Namens alle
medewerkers van
Port of Amsterdam
wensen wij u

ﬁjne feestdagen
en een
gelukkig
nieuwjaar!
www.portofamsterdam.com
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Wij wensen iedereen
ﬁjne Kerstdagen
en een gelukkig 2019!

Montage Easyﬂow roersysteem m.s. Sendo Liner

SINDS 1938

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van

DE BINNENVAARTKRANT
www.binnenvaartkrant.nl • www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl • www.binnenvaartcijfers.nl*
* Een coproductie van De Binnenvaartkrant en
het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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WAS WEER EEN JAAR OM
TROTS OP TERUG TE KIJKEN!

TRIPOLIS

E R I K WA LT H E R

Fam. Hoeykens-Plus
110 x 11,44 x 4,65 m

Walther Verwaltung GmbH & Co. KG
110 x 11,44 x 4,65 m

BARONES

IMPROVAL

Barones Tankvaart V.O.F.
135 x 17,60 x 6,10 m

Improval Tankvaart B.V.
110 x 11,44 x 4,65 m

ANTVERPIA 95

ORTEGA II

FLORIAN

Fam. Willaert-Devos
109,79 x 11,45 x 4,50 m

F.V. Gasten-Verstraeten
86,99 x 11,45 x 3,85 m

MTD B.V.
84,70 x 9,53 x 4,68 m

PELAGUS II

R E YA

SPYDER

F.V. Gasten-Maes-De Wilde
86,99 x 11,45 x 3,85 m

F.V. Reya
86,99 x 11,45 x 3,85 m

Ortus S.A.
110 x 11,45 x 5,85 m

PYTHAGORE

TA R G A

SARL Thales
110 x 11,45 x 3,90 m

Inland Shipline S.A.
110 x 11,44 x 5,85 m

BITUMINA

DORTSMAN

Bitumina Shipping S.A.
110 x 11,40 x 4,75 m

Dortsman B.V.
135 x 17,60 x 6,10 m

Wij danken u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar! En wensen u een succesvol 2019 vol gezondheid, geluk en goede zaken!
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33

w w w. r e n s e n d r i e s s e n . c o m

