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SPECIAL

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN
ZIE DE KRANT OP Z'N KOP

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

Editie 6

12 - 26 maart 2019

WIJ LEVEREN O.A.
DE VOLGENDE MOTOREN;
• PERKINS

• DEUTZ

• FTP (IVECO)

• YANMAR

• VOLVO PENTA

• MITSUBISHI

LEVERBAAR IN STAGE 3A, STAGE 5, CCR2

+31 (0)6 23 84 8700

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

INFO@CGMPOWER.NL

Binnenvaart laat zich 16 maart van beste
kant zien
T: +31 (0) 78 890 8050
299
Pantone 354
Black K=100%
E:Pantone
binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Bewezen Kwaliteit

Pantone Uncoated (U) voor uncoated papierdrukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier etc.

Pantone Coated (C) voor coated papierdrukwerk en en andere gecoate ondergronden, zoals stickers etc.
Versie 2014-02-18 Edward Newland / en@heinenhopman.com

Verwarming Verwarming
Ventilatie

Verwarming
Ventilatie

Zaterdag 16 maart presenteert de binnenvaart
Nederland.
Op diverse locaties verspreid over Nederland
zijn belangstellenden welkom om de binnenvaart te beleven en meer te weten te komen
over de bedrijfstak: het belang voor de Nederlandse economie, het werk, de opleidingen,
enzovoort. Het doel is om met z’n allen de
buitenwereld te laten zien hoe mooi die binnenvaart is.

Ventilatie
Airconditioning
Airconditioning
Koelingzich aan
Koeling
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Airconditioning Airconditioning
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sales@woeurope.com
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Sluis Eefde krijgt primeur
met segmentdeur

Dromen en
doorzetten
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KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service
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24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

19

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Uitzicht
door inzicht

Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen
www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com
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(078) 682 12 14

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

‘s Werelds eerste volledig
elektrische tanker

7

dealer

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

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

|

+31 (0)184 67 62 62
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VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE
MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR :

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen

Ben jij onze
nieuwe collega?
Nautisch Expertise Bureau van de Laarschot B.V. te Brielle is op zoek naar mensen met
minimaal 3 jaar vaar ervaring die een baan “aan de wal” ambiëren.
U zal intern opgeleid worden voor het vak van liquid cargo surveyor en werkzaam zijn
in het ARA gebied.

Vaargebied: het ARA en de Rijn
WAT VRAGEN WIJ:

Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certificaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart

• Minimaal 3 jaar vaar ervaring, bij voorkeur stuurman en/of schipper in de tankvaart.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Woonachtig in de regio Rijnmond.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
WAT BIEDEN WIJ:
• Onderdeel zijn van het team in een uitdagende werk omgeving.
• Een interne opleiding to liquid cargo surveyor.
• Auto, telefoon en laptop.
• Bedrijfskleding en veiligheidsmiddelen.
• Mogelijkheid tot deelname pensioen indien gewenst.

Wij bieden:
• een goed salaris
• goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden
• goede Zwitserse pensioenopbouw
• menage en reisgeld (door ons vergoed)
• vakgerichte opleidingen (door ons vergoed)

Wilt u meer weten?

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

Wij zijn voor onze passagiersschepen
Organza en Nirvana op zoek naar

SCHIPPERS

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar info@celjo.nl
of bel 0570 - 60 19 46.
Sollicitaties graag voorzien van CV.

M/V

fulltime en/of parttime
in bezit van groot vaarbewijs
goed gastheerschap is vereist

DE MOOISTE MOMENTEN VOOR DE BOEG

www.celjo.nl

Verfügbare
lotsen für die
Rhine, Main,
MDK und
Donau!!!
Für weitere info :
tel. 0040724363747
email : office@navigofirst.com

We are the Best in Crewing!

Gevraagd
Ervaren kapitein / stuurman
met technische en goede
contactuele eigenschappen

Voor onze rondvaartboten (dagwerk)
• Fulltime (parttime bespreekbaar)
• Periode begin mei t/m eind
september
• Woonachtig in Zeeland
Informatie: 0118-419367 of
info@rederij-dijkhuizen.nl
Sollicitaties svp per mail

Nautisch Expertisebureau Van de Laarschot B.V.
Geuzenstaete, Krammer 8 | 3232 HE Brielle, The Netherlands
E info@laarschot.nl | T +31 (0) 181 809972
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Sterkste omzetstijging van de eeuw
In het vierde kwartaal van
2018 groeide de omzet in de
transportsector met 5,9 procent
ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Zo blijkt
uit cijfers die het CBS 11 maart
bekendmaakte. De binnenvaart
liet een omzetgroei zien van
ruim 30 procent. Dat was de
sterkste toename in deze eeuw.
De omzet nam in de laatste drie

maanden van vorig jaar toe in alle
deelbranches, maar de toename
was het grootst bij de binnenvaart.
“Daar groeide de omzet dankzij
hogere vrachttarieven, een gevolg
van de lage waterstanden”, aldus
het CBS.
De omzet van de totale transportsector groeide in 2018 met 5 procent. Ook over het hele jaar gemeten steeg die in de binnenvaart het

meest. Door het vierde kwartaal
kwam de omzet over heel het jaar
13 procent hoger uit dan in 2017.

Laag water
Zoals bekend waren de waterstanden in de rivieren in oktober en
november extreem laag. Lager dan
in het voorgaande kwartaal. “De
binnenvaartschippers profiteerden
hiervan omdat er hogere vrachtta-

rieven bedongen konden worden.
Zij ontvingen daarnaast een laagwatertoeslag. Pas vanaf december
normaliseerden de waterstanden.”
Keerzijde van de medaille was dat
schepen in de periode van laagwater minder lading konden vervoeren. In oktober en november werd
ruim 11 procent minder lading
vervoerd,. In december was het
nagenoeg evenveel als in 2017.

Schip zinkt op Westerschelde;
één opvarende vermist
Zaterdagmiddag 9 maart is op
de Westerschelde, in de
monding van de Sloehaven bij
Vlissingen, de 110 meter lange
Cardium gezonken. Eén van
de twee opvarenden werd door
de hulpdiensten uit het water
gehaald. De ander wordt nog
steeds vermist.

(Illustratie CBS)

Caterpillar kondigt oplossing
aan voor stage V
Caterpillar Marine en Pon
Power komen met nieuwe
technologische oplossingen
waarmee binnenvaartschepen
kunnen voldoen aan de nieuwe
stage V-norm. De motoren en
generatoren zijn vanaf 2020
beschikbaar voor motoren met
minder dan 130 bkW, van 130
tot 300 bkW en van 300 tot 1350
bkW.
Caterpillar en Pon Power spelen
daarmee in op de nieuwe Europese wetgeving, die op 1 januari
2020 ingaat voor nieuwe motoren.
Ze bouwen voort op de ervaringen
met motoren die voldoen aan EPA
T4 in de VS en IMO III in de zeevaart.
“Als marktleider staan we volledig achter de doelstellingen om

aan de meest uitdagende emissienormen in de maritieme sector
wereldwijd te voldoen waarvoor
we ons 100 procent zullen inzetten. Wij zijn ambitieus, op zoek
naar innovatieve oplossingen en
maken hierbij gebruik van geavanceerde technologieën die efficiente verbranding en de schoonste
uitstoot mogelijk maken”, aldus
business development manager
Jason Spear.
Caterpillar streeft ernaar scheepvaartproducten voor de Europese
binnenvaart te ontwikkelen die
vanuit de fabriek meteen met stage V-certificering worden geleverd.
De fabrikant combineert daarvoor
de gebruikelijke geïntegreerde
elektronische controle en bewaking van de motor met nabehandeling.

Het schip vervoerde zand en was
op weg naar Vlissingen. Het ligt op
circa 20 meter diepte.
De reddingsactie kwam snel op
gang. Twee boten van de KNRM
(Breskens en Westkapelle) arriveerden het eerst.
De geredde man is de scheepsei-

genaar. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht vanwege
onderkoelingsverschijnselen
en
naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Na behandeling kon hij
naar huis.
Naar de tweede persoon, een
personeelslid, is onder meer met
twee helikopters, twee boten van
Multraship en een vaartuig van
Rijkswaterstaat gezocht. Aan het
eind van de avond, toen het laag
water was, is een duiker van
Multraship bij het wrak geweest.
Hij heeft het vermiste bemanningslid niet gevonden. Toen deze
krant maandag gedrukt werd, was
hij nog niet terecht.

Rotterdam heeft nieuwe
havenwethouder
Arjan van Gils is op 7 maart geïnstalleerd als wethouder van Rotterdam. Hij is de opvolger van
Adriaan Visser, die begin februari
2019 aftrad nadat hij stukken had
gelekt naar de pers over het vastgoedproject Schiekadeblok, dat de
gemeente miljoenen heeft gekost.
Van Gils neemt vrijwel alle portefeuilles over van zijn voorganger,
waaronder die van de haven.
Van Gils (63) was voorgedragen
door zijn partij, D66. De nieuwe
havenwethouder was van 2005 tot
2012 gemeentesecretaris van de
gemeente Rotterdam. Voordat Van

Gils in Rotterdam begon was hij
van 1998 tot 2005 hoogste ambtenaar van de gemeente Enschede.
Van 1998 tot 2005. In die periode
maakte hij de vuurwerkramp mee
in de wijk Roombeek. Na zijn jaren als gemeentesecretaris in Rotterdam vervulde hij dezelfde functie in Amsterdam: van 2012 tot
2018. Sinds september vorig jaar
werkte hij als interim-manager
voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Aan het begin van
zijn loopbaan was Van Gils onder
andere politie-officier in Amsterdam en commissaris van politie in
Rotterdam-Rijnmond.

DE BINNENVAARTKRANT-APP IS NIET ZOMAAR EEN APP
DOWNLOAD HEM NU

IPHONE • ANDROID • TABLET

BINNENVAARTNIEUWS EN ACHTERGRONDEN IN UW HANDPALM

Informatie
Word je ook af en toe zo moe van
die mensen die zich aan de telefoon
presenteren alsof je bij ze op school
hebt gezeten, maar al snel volslagen
onbekenden blijken te zijn. Die je de
kans bieden eindelijk die investering
te doen in een project in Nigeria
waardoor je onmetelijke rijkdom kan
vergaren? Doe het zelf dan, zeg ik en
hang op. Af en toe moet je hard zijn
in dit leven. Ik kan ook een 'softie'
zijn hoor, zit met biggelende tranen
te lezen over hoe een Chinese familie
kinderen kwijtraakt in de vloedgolf
na een vreselijke dambreuk.
Mensen van mijn leeftijd weten nog
wel hoe het was om niet te weten
wat er aan de andere kant van de
wereld gebeurt op dit moment, of
om dichter bij huis te blijven: wat
er aan boord van een ander schip
gebeurt. Al die krampachtige privacywetgeving ten spijt kun je verrekte
makkelijk achterhalen hoe het er aan
toe gaat bij de familie op elk ander
schip, mocht het je interesseren.
Veel mensen interesseert het kennelijk geen bal dat anderen dat weten en
gooien hun hele hebben en houwen
op Facebook en de jongeren op
Instagram (waar ik persoonlijk niks
van snap, soort plaatjes kijken, Instagram is het stripboek van de sociale
media en de dubbele betekenis is niet
toevallig).
Los van de sociale media-LOL heeft de
tech-revolutie ons leven en werken
volslagen op z’n kop gezet of je het
nou leuk vindt of niet. De berichtenstroom die op één willekeurige dag
over je wordt uitgestort, bevat meer
informatie dan een gemiddeld mens
in de middeleeuwen in z’n hele leven
moest verwerken.
We zijn bijzondere wezens, want we
slagen erin om al die informatie te
filteren en waar mogelijk aan te wenden voor een slimmere, eﬀectieve
werkwijze. Je bent je er nauwelijks
meer van bewust hoeveel (digitale)
info je gebruikt bij je beslissingen om
je schip dagelijks over de Europese
wateren te sturen.
Het idee om met de op schepen aanwezige dieptemeters de waterstanden te verfijnen en voorspellingen
betrouwbaarder te maken is een
volgende stap in dat proces. Het
klinkt nu nog futuristisch, maar het
is zo vanzelfsprekend goed voor de
scheepvaart dat je je over een jaar
of vijf, misschien tien, niet meer kan
voorstellen dat er een tijd was dat je
die gegevens niet zo nauwkeurig beschikbaar had. Voorspellen is lastig,
tenzij je wéét wat je te wachten staat.
Dat is informatie waar je wat aan kan
verdienen, waar de hele binnenvaart
wat aan verdient.
Kijk, ik weet ook niet waar de techniek ons in de verre toekomst heen
voert, misschien wel de ruimte in,
'to the stars, and beyond', of gewoon
naar andere planeten. Maar ik kan niet
beloven dat ik dan dikke tranen zit te
huilen over de pech van een familie van
marsmannetjes. Maar wie weet.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Rivertech houdt zich met haar team
voornamelijk bezig met het nautisch
en technisch management op luxe
riviercruiseschepen.
Ter versterking van onze nautische afdeling zijn wij per direct op zoek naar een:

Nautisch Manager
Functieomschrijving:
Ben je werkzaam in de scheepvaart of heb je ervaring als Kapitein van
riviercruiseschepen? Lijkt het je een uitdaging om het management van meerdere
passagiersschepen te coördineren?
De Nautisch Manager is het interne aanspreekpunt voor onze vloot. Een dynamische
werkomgeving werkt voor jou aanstekelijk. Je weet de juiste prioriteiten te stellen en
levert graag een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.
• Operationeel verantwoordelijk voor de nautische dienst binnen Rivertech
• Signaleren van de behoefte van onze vloot
• Het beheren en controleren van vaarprogramma’s
• Contracten onderhouden met overheidsinstanties en havens
• Direct aanspreekpunt van de (corporate) kapiteins
• Verantwoordelijk voor de veiligheidsmiddelen en crew training
• Administratieve werkzaamheden
• Verantwoording afleggen aan Managing Director

Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met twee kraanpontons in Amsterdam.
Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacature:

Bobcatrijder
Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag 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/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:
Rijbewijs en ervaring in de scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding.

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

Rapide Bevrachting B.V. is een groeiende
onderneming in de binnenvaart. We zijn
gespecialiseerd in de meest uiteenlopende
soorten van watertransport. Met de zekerheid
van de hoogst denkbare service en onze
bekende topkwaliteit verzorgen wij de
transporten over water van begin tot einde.

Functie-eisen:
• Ervaring in een leidinggevende functie, accuraat en stressbestendig
• Ervaring in de cruisesector en binnenvaart
• Goede communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en overtuigingskracht
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Goede kennis van de Europese waterwegen
• Woonachtig in de directe omgeving van Arnhem of bereid te verhuizen
Wat bieden wij u:
• Een fulltime baan met mogelijkheid tot vast dienstverband
• Goede arbeidsvoorwaarden (NL-contract)
• Een prettige werksfeer in een dynamisch team
• Bedrijfsauto
Wil je een volgende stap zetten in je carrière?
Wij ontvangen graag je motivatiebrief met CV voor 31 maart 2019.
Rivertech B.V., Delta 60, 6825 MS ARNHEM, T: +31 (0)26 362 03 40, E: crew@rivertech.nl
t.a.v. Human Resources: mevrouw Denice Buiel
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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
Wir
suchen: bis Mannheim / Basel
Radarpatent
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
ADN-Zertifikat
Radarpatent
Sprache: Deutsch und Niederländisch
ADN-Zertifikat
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Wir bieten:
Hohes
Sicherheitsverständnis
Wir
bieten:
Attraktive
Schweizer Arbeitskonditionen
Hohes
Sicherheitsverständnis
Permanente
Weiterbildung
Attraktive
Schweizer
Arbeitskonditionen
Permanente
Weiterbildung
Aufstiegschancen
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Gutes
- 1:1
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis
Betriebsklima
Gutes Betriebsklima

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

Wij zoeken:
Rijnzoeken:
patent tot Mannheim / Basel
Wij
Radarpatent
Rijn patent tot Mannheim / Basel
ADN-Certificaat
Radarpatent
Taal: Nederlands en Duits
ADN-Certificaat
Taal: Nederlands en Duits
Wij bieden:
Veiligheid
Wij
bieden:hoog in het vaandel
Aantrekkelijke
Veiligheid
hoogZwitserse
in het vaandel
arbeidsvoorwaarden
Aantrekkelijke
Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Mogelijkheden
voor
zelf ontplooiing
Goede promotie
kansen
Goede
promotie
Comfortabele
1:1kansen
verhouding van
Comfortabele
1:1tijd
verhouding van
werktijd en vrije
werktijd
en vrije
tijd
Motiverende
& inspirerende
Motiverende
& inspirerende
bedrijfscultuur
bedrijfscultuur
Sollicitaties eenvoudig via onze
Sollicitaties
website! eenvoudig via onze
website!

Jesko Wehrt
Bewerbung über:
Human Resources Manager
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu

Bevrachter (Fulltime)
Binnen Rapide Bevrachting B.V. werken we met een jong en enthousiast team.
Door groei en uitbreiding binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren
bevrachter.
FUNCTIE OMSCHRIJVING
• Intensief samenwerken met opdrachtgevers en schippers.
• Dagelijks bevrachten en plannen van binnenvaartschepen.
• Opstellen van ladingdocumenten.
FUNCTIE EISEN
• Ervaring in de logistiek van de binnenvaart.
• Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift.
• Klantvriendelijk, geduldig en stressbestendig.
• Commerciële en communicatieve vaardigheden.
• MBO werk- en denkniveau.
• Zelfstandig, besluitvaardig en flexibel.
WIJ BIEDEN
• Uitdagende en dynamische functie in een gezellig en gedreven team.
• Goede arbeidsvoorwaarden.
• Een salaris in overeenstemming met je functie.
Ken je de wereld van de binnenvaart, hoeven we jou niets te vertellen over het aanbieden
van droge lading, het slim plannen van reizen of het verzorgen van de juiste documenten
en zoek je een uitdagende baan waarbij je veel eigen input kan geven?
DAN BEN JIJ DE PERSOON DIE WE ZOEKEN!
Reageer direct en stuur je motivatiebrief met CV naar:
info@rapidebevrachting.nl t.a.v. Cora Hovestadt.
Voor meer informatie bel: 0183-730760

www.rapideshipping.nl

Gezocht: kapitein
Pannenkoekenboot Rotterdam
Bent u een sociale, ervaren kapitein met
bij voorkeur kennis van het Rotterdamse
havengebied? In het bezit van een groot
vaarbewijs en affiniteit met techniek?

Gezocht: kapitein / chauffeur
Splashtours Rotterdam

Bent u een sociale, ervaren kapitein met
bij voorkeur kennis van het Rotterdamse
havengebied? In het bezit van een groot
vaarbewijs, Code 95, rijbewijs D, chauffeursdiploma en affiniteit met techniek?

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

tanker
shipping
brokers
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers

Neem contact op met Christoffel Wielders:
06-46993321 of christoffel.wielders@gmail.com

De Binnenvaartkrant

12 maart 2019

5

Sluis Eefde krijgt primeur met segmentdeur
Rijkswaterstaat, Hollandia
Infra en Bosch-Rexroth
presenteerden op 5 maart vol
trots de eerste segmentsluisdeur
van Nederland. Die wordt
momenteel gefabriceerd in
Krimpen aan den IJssel. Bij
openen verzinkt de deur in
de bodem van de sluis. Als
schutsluis is dit type deur nieuw,
maar als waterkering is hij al
vaker gebruikt in Nederland.
Met dit type deur is de sluis veel
veiliger dan met een normale
sluisdeur. Door de waterdruk en
het drijfvermogen wordt de deur
bij falen van het systeem vanaf de
bodem omhoog gedrukt als dat
nodig is en sluit de sluis zich door
het wegstromende water. Door de
segmentering in zes compartimenten kan de holle drijvende deur
bijna niet zinken. Pas als er meer
dan drie compartimenten lek zijn,
kan het mechanisme niet meer
functioneren.

Veiligheid voorop
De toegang naar het Twentekanaal
kenmerkt zich in extreme situaties

kabel over de kolk om schepen af
te remmen die te ver doorvaren.
Daarnaast zijn er in het bewegingswerk hydraulische cilinders
toegepast. Bij conventionele bewegingswerken wordt de cilinder
door een apart hydraulisch systeem aangedreven.
Voor Sluis Eefde heeft BoschRexroth een nieuw elektrisch hydraulisch systeem ontwikkeld
waar de power unit zich achter op
de cilinder bevindt. Dit systeem is
in staat klappen van aanvaringen
deels te absorberen. De benedendeuren van de kolk zijn normale
stalen puntdeuren, hoewel ze door
het grote verval wel hoger zijn dan
standaarddeuren. Bovendien zijn
ze zwaarder gebouwd.

20.000 schepen
De sluisdeur wordt momenteel gebouwd bij Hollandia Infra.

door ruim 7 meter verval. Gaat
daar iets fout, dan is de ramp niet
te overzien en loopt het kanaal
leeg. De inmiddels monumentale
sluis – gebouwd in de dertiger

jaren – met hefdeuren heeft groot
onderhoud nodig en er was al
een capaciteitsprobleem voor de
scheepvaart.
Dit wordt door de nieuwe sluis

opgelost. Tijdens de renovatie kan
er doorgeschut worden met de
nieuwe kolk.
Als extra aanvaringsbeveiliging
komt er een slagboom met staal-

Met de extra kolk wordt meer
scheepvaart mogelijk op het Twentekanaal. “De verwachte groei van
vrachtschepen zal van 12.000 naar
20.000 schepen per jaar gaan”,
aldus omgevingsmanager Ernst
Rijsdijk van Rijkswaterstaat. In
2020 wordt de sluis opgeleverd.

Loodswezen kiest voor MAN-motoren
MAN Rollo gaat twee MANdieselmotoren met een
vermogen van 882 kW bij 2.100
toeren per motor leveren voor
een nieuw te bouwen tender van
het Nederlands Loodswezen.
De motoren worden voorzien
van nabehandelingsinstallaties
(SCR).
Next Generation Shipyards heeft
opdracht gekregen voor de bouw
van een nieuwe loodstender voor
het Nederlands Loodswezen.
De grootste uitdaging die het
Nederlands Loodswezen daarbij
stelt, is het terugbrengen van het
gewicht van 54 naar 40 ton, met
behoud van de functionele eigen-

schappen, zoals snelheid en vaarcomfort.
Dat was een reden om voor de
MAN-motoren te kiezen. Die hebben een zeer goede vermogens/
gewichtsverhouding en een laag
trillings- en geluidsniveau.

Compacter en lichter
“MAN-motoren zijn nu eenmaal
veel compacter en lichter dan motoren van andere merken”, zegt
Karel Schuurman, Manager Sales
Marine Engines bij MAN Rollo.
“Door de gewichtsbesparing kan
deze nieuwe loodstender evengoed de topsnelheid van 28 knopen behalen met motoren met een
lager vermogen.”

Grave moet dokken voor werf
Het faillissement van Scheepswerf
Grave in 2012 gaat de gemeente naar
alle waarschijnlijkheid alsnog miljoenen kosten. Het gerechtshof in
Den Bosch oordeelde vorige maand
in hoger beroep dat zij onrechtmatig
heeft gehandeld en aansprakelijk is
voor de ontstane schade. De hoogte
van de schadevergoeding wordt in

een aparte rechtszaak bepaald.
De werf ging failliet, volgens de
directie doordat de gemeente het
niet (op tijd) mogelijk maakte om
cruiseschepen van 135 meter te
bouwen waarnaar vraag was in de
markt. Doordat de vergunning uitbleef, liep Scheepswerf Grave een
cruciale bouworder mis.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van And e l 010 42 9 3 3 1 6

• 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

“Met deze innovatieve denkwijze
wordt een brandstofbesparing
en zodoende een substantiële
CO2-reductie gerealiseerd. De
configuratie van de motor met
SCR voldoet aan de IMO-TIER III
emissie-eisen zoals die gaan gelden per 1 januari 2021. Hiermee
spelen we in op de wensen van de
toekomst.”

van nog eens twee tenders met
oplevering in 2021 en 2022. Het
Nederlands Loodswezen vervangt
met deze tenders de twintig jaar
oude Discovery-klasse.

Vervolgopdracht
In eerste instantie wordt één
nieuwe loodstender gebouwd. De
oplevering staat gepland voor 1
maart 2020. Als deze tender voldoet aan alle specificaties, zal de
werf later in 2020 een vervolgopdracht krijgen voor de bouw

Carnaval op de Maas
Woensdag 27 februari meerde de “Brand Beer Boetengewoane Boetezitting Booat” af aan de cruiseterminal
in de haven van Maasbracht. Vanaf de boot zond de
provinciale zender L11 rechtstreeks via radio en tv uit
over de ‘Vastelaovendj’. In de week vóór carnaval voer
de boot via de Maas van Gennep naar Maastricht.
De binnenvaart had een groot aandeel in deze

carnavalsviering vanaf het water. Rederij Van Stiphout
uit Maastricht stelde de boot, die de rest van het jaar
gewoon Scheldevallei heet, ter beschikking en ouddirecteur Roelof Fransbergen fungeerde als kapitein.
(tekst en foto Noud van der Zee)

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

Aziatisch Personeel
Vanaf Euro 92,50 per dag.
Tel. +31-1089-00061.

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

Of +49-3222-1094-892.
E: sales@continentalcrewing.eu

U ZOEKT
PERSONEEL?

DE BINNENVAARTKRANT
Schepen gezocht tussen 900ton en 1100ton

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?

met één ruim en strakke ijzeren vloer voor

Pik daar dan een exemplaar van De

vast werk.

Binnenvaartkrant mee.

Tel. +32 499 731 631

Ook nu er geen sluispersoneel meer is, ligt de
krant daar voor u klaar !

Gezocht: voor op MS Sirocco 105x11,45m
kapitein m/v of stel

Te Koop Luikenkap 135m x 11,45

ZZP mogelijk, vaargeb. gevarieerd, schema i.o.

Alu Friesche kap/gereviseerd met

Rijnpatent voorkeur min. Mannheim.

Luikenwagen

Geboden: net schip met goede werksfeer

+32 498524344

Tel: +31653895843, Email: info@dintrans.nl
Gezocht werk als Aflosser/Zetschipper op
Wij zoeken een Stuurman op onze mvs Alja

ZZP- of procentenbasis.

Int. vaart, kennis Duits is een pre.

Droge lading en tankvaart. Patent tot

Vrije tijd 14/14. Heb je interesse ??

Mannheim en ADN-basis.

Neem dan contact op tel. 06-51434153

Ervaring op alle vaarwegen. Bij voorkeur
eigen woning.
Langere periode is bespreekbaar.

T.k.a. Liebherr B 974 R Litronic op en

Reacties via email op

Overslagkraan

j.sipma_chemelsor@hotmail.com of

5 kuub grijper, 5 kuub graafbak.

whatsapp op +31649913379.

Machine is in perfect werkende staat.
Voor meer info en foto(s) even bellen op
HOLLAND SHIP CLEANING

0629-357637

Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten
2500 BAR
Aflosser Gevraagd

Tel. 0617324458

Bent u gepensioneerd, min. Stuurman en kunt
u de touwen vast zetten ?? Binnenlandse
rustige vaart vanuit zeehavens.

Te Koop Gevraagd :

Tel no. 06-57496922 n.w.g. aan

Goede/defecte aggregaten
T. 06-27090985

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

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform
wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.
Barko UG Duisburg.

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN

Tel. +49-3222-1096-896 of : + 31-1025-799-22

Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip

email : sales@barkocrewing.eu

uit ! www.botermantechniek.nl

www.barkocrewing.eu

T: 06 54 28 7373
Gezocht : Vrachtschepen
Te Koop : Sleep-duw Schip Christina,

Circa 50 x 6m70 voor vast werk in België.

1928, 113,5x12,65x3,04 , 1768 t op 210 cm,

Tel. +32 499 731 631

228 5 t op 250 cm 2991 ton -6000 m3
stalen buikdenning + vlak van 2004 vlak als
nieuw, 1 ruim, 6 openingen, semi-beun,
alu. schuifluiken kopschroef 440 p k ballegooy.
S.I. t/m 2015‚ á € 550.000,00.
Tel 06-57496922

Te Koop M.B.S. Vanitas
L 70 x B 7.15 x D 2.80 536 M3 / 914 Ton

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

Bj`66 600 pk Scania Telnr. 0653-123692

SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

DE BINNENVAARTKRANT

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

TE KOOP (ex Bunkerboot) Werkscheepje
Afm. 19,17x3,68 x1,51. Hoofdmtr 200pk
Mercedes, 20kva gen, wormpomp 40k/u,8m
kraan 1ton, hydroliek.
t.e.a.b. Tel.06-17324458

Schiffsvermittlung „Seestern”
ZU VERKAUFEN
KOPPELVERBAND
336 teu total, 5.545 t auf 3,60 m, 4.775 t auf 3,20 m, GMS 95.50 x 11,45 m, Vorschiff 76,50
x 11,45 m. Hauptmotoren 2 x 1.600 PS Cummins, 2 x 635 PS Bugschrauben, BlommaertLuken, 3 Spuidpalen
Personal- und Beschäftigungsübernahme möglich
GÜTERMOTORSCHIFFE
82 x 8,20 x 2,50 m, ca. 1.140 t, Hauptmaschine 960 PS, Bugstrahl 220 PS, 2 Räume.
73 x 8,13 x 2,86 m, ca. 1.000 t, Hauptmaschine 630 PS, Bugstrahl 100 PS, 2 Räume,
Personal- und Beschäftigungsübernahme möglich
FAHRGASTSCHIFFE ALLER ART AUF ANFRAGE

Schillerstrasse 35, D-53489 Sinzig/Rhein
T +49 (0)2642 5779, F +49 (0)2642 7840, M +49 (0)163 2764890
E-mail: info@schiffsvermittlung-seestern.de • web:www.schiffsvermittlung-seestern.de

+31(0)10-414 00 60

BEMANNING NODIG?

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning
Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

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

GEZOCHT KAPITEIN OP MTS: RELATIONSHIP
14 dagen op 14 af. LUX. Cond.
TEL: 06-539 24 619

Te koop woonwerkschip

met vaste ligplaats voor watergebonden bedrijf

Info: www.woonwerkschip.info
fransdebaat02@hotmail.com • 06-51708931

De Binnenvaartkrant
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‘s Werelds eerste volledig elektrische tanker
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Groot Ship Design uit Leek
heeft een wereldprimeur. De
Groninger ontwerper van
zeegaande vrachtschepen in het
handy-size segment ontwierp
in opdracht van de Japanse
rederij Asahi ‘s werelds eerste
volledig elektrisch aangedreven
olietanker. Japans grootste
tankerrederij bestelde het
ontwerp voor de inzet als
bunkerboot in Tokyo Bay.
Made in Japan. De indruk leeft dat
de Aziaten ons Europeanen in
technologische knowhow al tientallen jaren geleden hebben ingehaald. Desalniettemin klopten ze
voor het ontwerp van een elektrisch aangedreven olietanker aan
bij een Nederlands bureau.

Primeur
Het lijkt misschien verbazingwekkend, maar directeur Jan
Willem Cuperus van Groot Ship
Design kan het wel duiden: “In
veel technische sectoren loopt
Japan voorop, maar niet in de
scheepsbouw. Die ontwikkeling
staat er al tientallen jaren vrijwel
stil. Onder meer ingegeven door
de ramp met de tsunami, de hoge
bevolkingsdichtheid aan de kust

COLOFON
DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met een
oplage van 23.000 kranten, verspreid in
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk
en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze
binnen bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

ADRES
(afbeelding Groot Ship Design)

en het milieubewustzijn groeit
de urgentie van uitstootreductie.
Daarom zocht Asahi voor het ontwerp van een elektrische bunkerboot een partner in Europa.”
“Deze opdracht was voor ons –
uiteraard – een primeur. Wel deden
onze mensen de afgelopen jaren
volop research op het vlak van
diesel-elektrische technologie.”
De opdracht behelsde het maken
van een conceptontwerp. Voor de
volgende fase (het uit-engineeren
van het ontwerp) is Groot Ship
Design nog met de opdrachtgever
in gesprek. Vanaf het moment van
opdracht zal deze fase naar ver-

Jan Willem Cuperus: “Er wordt niet alleen gevaren op elektriciteit, ook de
ladingpompen worden aangedreven op stroom.” (foto Jan Johan ten Have)

wachting tenminste een half jaar
duren.
Asahi wil het eerste exemplaar van
dit ontwerp met 1.300 kuub laadvermogen eind 2020 in de vaart
hebben. Dat is volgens Cuperus
een zeer ambitieuze doelstelling.
“Met het ontwerp en de bouw van
een schip alleen ben je er niet. Als
frontrunner krijgt Asahi te maken
met vele ontbrekende randvoorwaarden. Zo ligt er onvoldoende
infrastructuur aan de wal voor
het laden van de batterijen aan
boord.”
“Voor het creëren van al deze randvoorwaarden moet er draagvlak
liggen bij vele partijen: overheden,
terminals en havenbedrijven moeten allemaal meedoen. Gebruik
door één schip is daarbij onvoldoende; daarom is Asahi van plan
om in eerste aanleg minimaal vijf
exemplaren te laten bouwen.
Het schip is uitgerust met een batterijruimte van 60 vierkante meter
op twee niveaus in het vooronder. Die gaat gevuld worden met
lithium-ion-accu’s. Het benodigd
vermogen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type
accu, de actuele stand van techniek, het gevraagde vermogen en
de beschikbare laadtijd. Vooralsnog is de aanname dat het schip
wordt uitgerust met 3,8 megawatt

aan accuvermogen. “Vergeet niet
dat er niet alleen wordt gevaren op
elektriciteit, ook de ladingpompen
worden aangedreven op stroom”,
licht Cuperus toe.
Bij het ontwerp van het schip combineerde Groot Ship Design met
name bestaande technologieën.
Voor een van de lastigste opgaven
zorgde de opdrachtgever door zijn
wens om een ballastloos schip te
bouwen, voor maximaal laadvermogen. Cuperus: “Dat betekende
dat er voor ons een uitdaging lag
in een goede gewichtsverdeling
over de hele 60 meter lengte en
ruim 10 meter breedte. Hierin zijn
we in ons voorlopig ontwerp geslaagd.”

Actieradius
Voorziet hij toepasbaarheid van
full-electric aandrijving over grotere
afstanden? “Het is duidelijk dat de
tijd van de olie- en dieselaandrijving op zijn eind loopt. Wij voorzien een overgang naar een meer
gevarieerd aanbod in aandrijving,
zeer afhankelijk van de toepassing: elektrisch, gas-elektrisch,
biobrandstof en waterstof. Het
probleem van elektriciteit is de
actieradius. Daarom verwacht ik
niet dat full-electric ooit een serieus
alternatief wordt voor scheepvaart
over grotere afstanden.”

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

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

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Dymphina Jooren
Cees de Keijzer
Stefan Lans
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

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

SALES
sales@binnenvaartkrant.nl

Dag van de Binnenvaart krijgt steeds meer vorm
Het aanbod aan activiteiten op
de Dag van de Binnenvaart krijgt
steeds meer vorm. Inmiddels zijn
er 22 activiteiten door het land,
met name in het westen, waar
mensen kennis kunnen maken
met de diverse aspecten van de
binnenvaart. In Harlingen, Urk,
Lelystad, IJmuiden, Amsterdam,
Zaandam, Alphen aan den Rijn,
Barendrecht, Rotterdam, Rozenburg, Zwijndrecht, Dordrecht,
Werkendam en Vlissingen zijn
activiteiten waar mensen welkom

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

zijn.
Er komen elke dag nog activiteiten bij. Van een bezoek brengen
aan diverse typen schepen, varen
op simulatoren en een kijkje
nemen op containerterminals,
scheepswerf of een verkeersleiding. Voor ieder wat wils, jong en
oud, groot en klein. Iedereen is
welkom op 16 maart. We hopen
dan ook via diverse kanalen
aandacht te geven aan de Dag van
de Binnenvaart en de website
www.dagvandebinnenvaart.nl,

zowel via de landelijke en regionale media als via de diverse social media. We hopen dat u allemaal een steentje bijdraagt en het
in uw omgeving kenbaar maakt.
En mocht u zelf varen en die dag
ook wel bij willen dragen bij een
stukje binnenvaartpromotie door
uw schip open te stellen bijvoorbeeld, meld u dan bij het BVB,
dan kijken we samen wat mogelijk is.
Kijk voor meer informatie over de
Dag van de Binnenvaart verderop
in deze krant, op pagina 27 tot en
met 31.

Documentaire
Binnenkort is de première van
de eerste aflevering van Vaart!
Dit is een documentaire die Binnenvaartcruises samen met het
Haags Productiebedrijf heeft vervaardigd en die ze uit willen gaan

zenden op publieke zenders. Elke
aflevering gaat over een specifieke
reis aan boord van een van de
aangesloten schepen bij Binnenvaartcruises.
Ze hebben de eerste twee afleveringen van Vaart! opgenomen en
daarbij het leven aan boord van
de Si-Ca en de Martinique op
een prachtige manier in beeld
gebracht. Van beide schepen is
een gehele reis en wat er vervoerd
werd gefilmd. Tevens was er op
beide schepen een bijzondere gast
aan boord die iets met de binnenvaart heeft. Een ontroerend en
bijzonder verhaal van een vrouw
met roots in de binnenvaart en
een romanschrijver.
We zijn erg benieuwd naar het
resultaat. Het zal ongetwijfeld
een mooi stukje binnenvaartpromotie opleveren.

Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin

DRUK
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.

De Binnenvaartkrant
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U ZOEKT PERSONEEL?

De Grave-Antverpia is één van de belangrijkste binnenscheepvaartondernemingen in België. Jaarlijks worden ca. 10 miljoen
ton goederen, voornamelijk droge massagoederen, op alle
West-Europese waterwegen vervoerd. Dit hoofdzakelijk in
opdracht van de Belgische grootindustrie maar eveneens voor
belangrijke buitenlandse opdrachtgevers.

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

Voor uitbreiding van onze rederij zoeken wij in daghuur:

Duwboot ca. 900-1.200pk
voor laden/lossen, verhalen van onze duwbakken
6 dagen per week, 16u/dag, omgeving kanaal Gent-Terneuzen

+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Contact:
Eric Kegels:
Staf Pauwels:

e.kegels@degrave-antverpia.be
s.pauwels@degrave-antverpia.be

0475 474 425
0486 642 371

DE BINNENVAARTKRANT
The Blue World .nl

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

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

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

Bij The Blue World kun je terecht voor
alle soorten financieringen
En: wegens de grote vraag uit binnen- en buitenland
zoeken we schepen in alle soorten en tonnages

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.

Meer dan 40 jaar uw duwbakkenspecialist.
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:
DUWBAKKEN TE KOOP
met/zonder luiken.
76,50
76,50
76,50
90,00
110,00

x
x
x
x
x

11,40
11,40
11,00
11,45
11,45

x
x
x
x
x

4,30 mtr. - 2800 ton.
4,00 mtr. - 2744 ton.
3,20 mtr. - 2144 ton.
4,30 mtr. - 3520 ton
4,50 mtr. - 4534 ton.

TANKERS TE KOOP
Diverse 80,00 x 9,00 x 2,70 mtr. - 1285 ton. (met geldige papieren)

DIVERSE PONTONS TE KOOP / TE HUUR
NIEUWBOUW (CONTAINER) DUWBAKKEN
110 X 11,40 X 4,50 mtr.
90 x 11,40 x 4,50 mtr.
Container Duwbakken:
88,20 x 11,45 x 3,85 mtr. met of zonder boegschroef
Tevens nieuwbouw pontons in diverse afmetingen

TE KOOP GEVRAAGD
Duwbakken 76,50 / 90 / 110 mtr. alle leeftijden

Wij hebben nog veel meer objecten in de verkoop; bel of mail ons gerust !

www.kamar.nl
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.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

|

info@kamar.nl

|

+31 (0)78-2049339

Overslagbedrijf Speksnijder vof

Te Koop Kraanponton Navitas
L 40 x B 11,8 x H 2,5. Bj 2013.
Met woning, werkplaats,
2 gen. sets en verhaallieren.
Met PLM kraan.
Type 1227 Bj 2018.
12 ton tot 27 meter.
Verhoogde cabine en
div. grijpers.
Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar 0651 809092 of
mailen naar info@overslagbedrijfspeksnijder.nl
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16. März: Tag der Binnenschifffahrt
Am Samstag, den 16. März, präsentiert sich die Binnenschifffahrt in den Niederlanden einem
großen Publikum. Der Tag der
Binnenschifffahrt ist eine Initiative des Gewerbes.
An verschiedenen Orten kann
man zwischen 10.00 und 15.00
Uhr die Binnenschifffahrt erleben
und besser kennenlernen. Man

erfährt mehr über ihre Bedeutung
für die niederländische Wirtschaft, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten usw.

schifffahrtsunternehmer, Hafenbetriebe, Terminals, Schiffsbauer
und andere Betriebe beteiligen
sich.

Der Tag der Binnenschifffahrt
wird vom Bureau Voorlichting
Binnenvaart und European Inland
Navigation Promotion koordiniert. Gewerbevertreter, Binnen-

Promotion
In den ganzen Niederlanden gibt
es zwischen 10.00 und 15.00 Uhr
interessante Binnenschifffahrtsaktivitäten. Man kann sich ein Bin-

nenschiff anschauen, eine Werft,
ein Containerterminal oder eine
Verkehrszentrale besuchen und
vieles mehr.
Alle Binnenschifffahrtsschulen
veranstalten Aktivitäten. Oftmals
sind sie der Startpunkt zu anderen
Aktivitäten in der Region.
Mehr Informationen auf
www.dagvandebinnenvaart.nl.

WSV-Reform: nächste Phase

Hafen Hanau Mitglied im BDB

Der nächste Abschnitt der
Reform der Wasserstraßenund Schifffahrtsverwaltung
(WSV) hat begonnen:
Die Neuorganisation auf
Ämterebene. Den Start machte
am Montag, den 11. März der
Zusammenschluss der Ämter
Heidelberg und Stuttgart zum
neuen WSA Neckar. Danach
folgen die neuen WSÄ Weser/
Jade/Ems, Main-Donau-Kanal/
Dona und Mosel/Saar.

Die Hanau Hafen GmbH ist dem
BDB beigetreten. Der Hanauer
Hafen zählt zu den Häfen mit
dem größten Güterumschlag an
Main, Main-Donau-Kanal und
Donau.

„Zukünftig sind die Ämter für
große zusammengehörige Verkehrsräume zuständig und können dank gestraffter Strukturen
schneller und flexibler agieren“,
so Staatssekretär Enak Ferlemann.
„Die Nutzer und Kunden haben
einen einzigen Ansprechpartner
im Revier und bekommen ihre
Leistungen aus einer Hand.“
Die WSV-Reform ist eine der
größten Verwaltungsreformen der

letzten Jahre. Bereits umgesetzt
sind die Neuorganisation der wasserstraßenbezogenen Aufgaben
des Bundesverkehrsministeriums
und die Zusammenlegung der
früheren sieben Direktionen zu
einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn.
Die neuen Reviere sind wie folgt
eingeteilt: Ems-Nordsee, WeserJade-Nordsee, Elbe-Nordsee,
Nord-Ostsee-Kanal, Ostsee, Mittelrhein-Niederrhein, Oberrhein,
Mosel-Saar, Neckar, Main, MainDonau-Kanal/ Donau, Westdeutsche Kanäle, Mittellandkanal/
Elbe-Seitenkanal, Weser, Elbe,
Spree-Havel und Havel-Oder.
Erste Erfolge der Reform zeigen
sich laut Ferlemann bereits. So
gelang es zum Beispiel im vergangenen Jahr erstmals seit vielen
Jahren wieder, die Investitionen
in den Erhalt und den Ausbau der
Infrastruktur und die technische
Ausstattung deutlich zu erhöhen.
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seitens der WSV nicht einmal mit
den Vorplanungen begonnen.

Rund drei Mio. Tonnen Güter, vornehmlich aus den Bereichen der
Erdöl- und Mineralölerzeugnisse
und der Kali-Düngemittel, werden
in Hanau umgeschlagen, davon
bis zu 1,7 Mio. Tonnen über das
Binnenschiff. Jährlich werden im
Hafen über 1.100 Schiffe abgefertigt. Der Hafen liegt im Projektbereich der Fahrrinnenvertiefung
des Untermains bis Aschaffenburg.
Großmotorgüterschiffe
sollen
hier zukünftig bis auf eine Tiefe
von 3,10 Meter abgeladen werden
können (bisher: 2,90 Meter). Die
Ausbaumaßnahme wird im Bundesverkehrswegeplan unter „Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung“ geführt. Sie soll bis zum

(foto: BDB)

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Jahr 2030 umgesetzt bzw. begonnen werden. Bisher wurde jedoch

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

1
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Aggregate

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

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com
SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04
info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
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

22 Schiffsausrüstung

Bordnetze

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

OMRU

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

Tel.: +49 (0) 28 71 / 70 33
www.brauer-getriebe.de
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

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

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

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

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

www.shipping-technics-logistics.de

GROßEN
REICHWEITE

+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com

TARIFE
Anzahl Platzierungen 13x

www.a-storm.com

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

10 Electric & Hybrid

16 Messen und Ausstellungen
Getriebeservice

SCHEEPSRAMEN

21 Ruderanlagen
LIEFERANT VON

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

63x15
63x25
63x30
63x50
63x100

€ 18
€ 36
€ 45
€ 72
€ 144

* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

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

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Non Ferro bv

Wij wensen Effekt bvba een behouden vaart met het mts Antwerpia
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Mts Antwerpia ‘under construction’
DOOR JOHAN DE WITTE

Wanneer de zaakvoerder van Effekt BVBA
het aanbod voor een 8000-tonner krijgt
op een party, is de eerste meter ‘kiel’ voor
de Antwerpia gelegd. Overleg volgt. Familie wordt geïnformeerd. De dag erop loopt
de calculator warm, worden de bank en
RensenDriessen BV geraadpleegd. Die weet
een werf in Polen voor het bouwen van een
135-meter-casco en bij Dolderman is er plek
voor afbouw. De naam wordt Antwerpia, en
dat is ook nog eens de Poolse vertaling voor
de stad aan de Schelde. De tijd loopt, Lloyds
heeft de tekening gekeurd, het staal wordt
besteld…
Sinds de vier kolossale wijzerborden in
1626 op de Dordtse Dom werden aangebracht, heeft de tijd niet stilgestaan. Eeuwen
heeft de kerktoren het silhouet van Hollands
oudste stad bepaald maar hij wedijvert reeds
decennialang met hetgeen er bij Dolderman
voor de wal ligt.
Vanuit containertransport en duwvaart
bracht de firma tien jaar geleden de eerste
tanker in de vaart. “Inmiddels is dit het
vierde schip dat bij Dolderman wordt afgebouwd. Dolderman is professioneel; installeren loopt hier gesmeerd; je werkt hier
met plezier! Tijdens de afbouw zijn we hier
wekelijks. Effekt BVBA is de firma voor dit
schip.”
Voldoende medewerkers? “Personeel wordt
geregeld, vooral Roemeense matrozen. Zijn
we content mee. Belgische varenslieden zijn
er onvoldoende; nieuwe aanwas is er nauwelijks. Van een geschikte opleiding in België die op onze huidige praktijk aansluit, is
geen sprake. Kapiteins en stuurlieden zijn

(foto Johan de Witte)

meestal Belgen. Zelf hebben we gevaren; indien nodig stappen we aan boord.”

RensenDriessen
in-house team
RensenDriessen Shipbuilding liet het casco
bouwen op een vertrouwde werf in Polen
en leverde de Antwerpia compleet aan Effekt. Het resultaat van een wederom prettige
samenwerking, geheel in lijn met eerdere
projecten.
Het cascogewicht is 1.650 ton, de inhoud 9.000 m3. De Scheldehuid is aanvaringsproof en maakt twaalf centertanks van
elk 750 m3 inhoud mogelijk. Het middenschip is in vergelijking met de gebruikelijke
zij- en vlakconstructie een aanzienlijk lichtere constructie, hetgeen ook het draagvermogen ten goede komt.
Met twaalf Marflex-pompen in combinatie
met het tot op de millimeter uitgelijnd leidingsysteem van RuGoTech functioneert het

pompbedrijf uitstekend.
Het zijn technisch en praktisch doorontwikkelde schepen van het RensenDriessen
in-house team. Opdrachtgevers vertalen bij
ieder schip hun praktijk- en functieervaring
in uitvoering en veiligheid voor een zo perfect mogelijk schip. De wetgever beoogt met
het nieuwe ADN 2019, onder andere op het
gebied van explosiebescherming en het koppelen van schip en terminal, de scheepvaart
nog veiliger te maken.

Rondje Antwerpia
Langs de waterlijn tekent de zij zich af als
een streep op een tekening. Spanten manifesteren zich nauwelijks; de stuiken zijn
glad zonder slijptolsporen. Het trunkdek is
strak; boeiing en dekhuis tonen uitstekend
laswerk. Je weet dan al dat zo’n casco kwaliteit heeft.
Voortstuwing tweemaal 3512 Caterpillar.
Van der Velden-stuurwerk. Hier en daar

dubbel boeiingwerk waar bolderkasten strokend in staan. Van Wijk leverde twee kingsize
spudpalen.
Een zorgvuldig en goed afgewerkt schip. Aan
boord van deze ferme tanker ligt het accent
vooral op praktisch duurzame equipment.
Hoogendoorn Scheepsbetimmeringen realiseerde de verblijven.
Op excursie in de voormachinekamer registreren we onder andere twee Veth-Jet-boegschroeven. Werkina Werkendam heeft met
hightech gezorgd dat het schip functioneert.
GeMa Services uit Werkendam slaagde erin
de Antwerpia vóór de open dag compleet en
strak in de verf te zetten.
Terug in de Kampers-stuurhut tussen de
houten meubel-chic van Hoogendoorn
maakt het panorama rondom duidelijk dat
de Antwerpia, wat je noemt, op koers ligt.
Op 27 februari heeft het mts Antwerpia
succesvol proefgevaren.

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

IM Brouwer Industriële Metaalwerken B.V.

Afbouw en levering Caterpillar 3512C (2x) en Caterpillar

Metaalwerk

C18 SCAC (2x)

Kampers Shipyard B.V.

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Stuurhut + hefgeleidekoker

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Marflex B.V. 12 x MDPD-100 ladingpompen

Installatie tankinhoudsmeting en tankalarmeringen en

Radio Holland Netherlands B.V.

gasdetectie systeem voor stuurhuis en woning

Nautische apparatuur

Blokland Non-Ferro B.V.

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen

U-bundelkoelers

Reintjes Benelux bvba

Damen Marine Components en Van der Velden

2x WAF 665 L met een reductie van 5.044:1

Marine Systems

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Stuurpaneel: SP 2700, hydraulisch aggregaat: type HPP

Het dekleidingssysteem geëngineerd en geleverd

2700-360 } 2-1-0/11 kW, roeraandrijving: type 4 DWKK

Stam Constructie

6080/75, hydrodynamische profielroeren: 4 stuks HD

Hoogglans gepolijste ontluchtings paddenstoel, hoog-

220 en straalbuis: 2 stuks Ø 1762 mm type Optima

glans gepolijste steunen t.b.v. verstralers in brug,

DBS Scheepsservice

lekbakken pompsysteem 1800 x 650 x 100 x 8, S.O.S.

Aluminium vloer en achterschip

kast, bedieningshut dek, hoogglans gepolijste roefbe-

Dolpower B.V.

schermingen, RVS lampensteunen met bedieningspane-

Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boegschroef en la-

len, hoogglans gepolijste uitlaten voor en achterschip,

dingpompen 531kVA, motor Caterpillar, type C18 en

verrijdbare lekbakken aan dek, tankmetingpot met

generator Stamford HCM534, generatorset 2 t.b.v.

flens, touwpotten RVS, bolders wrijfhout, bedienings-

aandrijving boegschroef en ladingpompen 531kVA,

kast ankerlier en satelliet kompassteun aan petrand

motor Caterpillar, type C18 en generator Stamford

TankTech B.V.

HCM534, generatorset 3 t.b.v. boordnet 120kVA,

Tankinhoud metingen

motor John Deere, type 4045 en generator Stamford

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebe-

UCM274, generatorset 4 t.b.v. boordnet 120kVA, motor

drijf B.V. Spudpalen en autokraan

John Deere, type 4045 en generator Stamford UCM274

W & O Europe

en generatorset 5 t.b.v. boordnet 62kVA, motor John

Afsluiters voor dekleidingsystemen en de machineka-

Deere, type 4045 en generator Stamford UCM224

mers

EPS European Pump Services B.V.

Werkina Werkendam B.V.

Een stuks 100m3/uur EPS/Bornemann noodlos pomp-

I.s.m. Gebhard Electro BV de complete elektrische

systeem, type HC 147 aangedreven door een drukvaste

installatie inclusief 2-draads databesturing, monitoring-

35 kW ABB elektromotor met bijpassende frequentie-

systeem met touchscreenbediening,

regelaar en geschikt voor het verpompen van lichte

compleet nautisch pakket, camerasysteem, complete

producten

airco installatie, satellietsysteem, tankmeetsysteem,

GeMa Services

Ecdis Inland Viewer en AIS installatie

Complete conservering incl. levering verfpakket

WindeX Engineering B.V.

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interi-

Airconditioning, overdrukinstallatie en afzuiging ac-

eurbouw Betimmering achterwoning & stuurhuis

commodatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen
verzorgen voor Effekt bvba
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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WILT U DAT UW
WIJ
ADVERTENTIE
VERTELLEN
U GRAAG
ECHT
MEER OVER DE
WERKT?
MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN

+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

www.yuchaimarine.com
Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

Recycling drijvend materieel
In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

www.hoebenrdm.nl

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

+31 (0)38 477 29 35
Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok
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Gratis bedrijfscheck bij jubilerende Wirtschaftslotse
De Wirtschaftslotse, het
administratiekantoor
van Helge Berger voor
binnenvaartbedrijven, bestaat
tien jaar. Aanleiding voor een
gesprek met de oprichter,
die zich naast zijn zakelijke
activiteiten ook op andere
vlakken engageert in de
binnenvaart.
Helge Berger en zijn team, vijf vakvrouwen met ieder haar eigen specialisme, helpen particuliere schippers als ondernemer in hun kracht
te staan en de rentabiliteit van
hun bedrijf te verbeteren. Ze bereiden financieringsdossiers voor
als men bijvoorbeeld plannen
heeft voor een nieuwbouw, ombouw of reparatie. Ze kunnen er
mede voor zorgen dat particulieren ook met weinig eigen kapitaal
toch wat voor elkaar krijgen en begeleiden hen tijdens onderhandelingen met de bank.
“We zijn echter geen financieel
bemiddelaar en nemen geen provisies aan”, benadrukt Berger. “Tijdens gesprekken met banken stellen we ons neutraal op en acteren
we uitsluitend vanuit het belang
van onze klant.”

Kennis en toewijding
Daarnaast verzorgt de Wirtschaftslotse diverse andere administra
tieve taken die nu eenmaal bij
een bedrijf komen kijken en die
belangrijk zijn om de continuïteit
en rentabiliteit te borgen. Je kunt
wel 24/7 werken, maar wat heb
je eraan als het economisch geen
vruchten afwerpt?
In de praktijk hebben particulieren vaak simpelweg de tijd niet om
zich bezig te houden met de (volledige) administratieve kant van
hun zaak. Vaak is dit ook niet waar
hun hart ligt. Berger: “Voor particulieren is hun schip het grootste
kapitaal. Logisch dat ze daar veel
aandacht aan besteden.”
“Ze hebben ontzettend veel kennis, maar ook toewijding op dit
gebied. Ik vind het altijd prachtig
om te zien hoe zorgzaam binnenvaartondernemers omgaan met
hun schip. Particulieren verdienen
hun geld met varen. Ik kan het zelf
niet, maar heb er veel respect voor.
Juist daarom help ik vanuit míjn

(foto’s Wirtschaftslotse)

vakkennis graag met de bedrijfsmatige kant van de zaak. Waarbij
de klant uiteraard zelf beslist welke diensten hij bij ons afneemt.
We gaan niet op zijn stoel zitten
en dringen niets op.”

Brede dienstverlening
Een greep uit de dienstverlening
van de Wirtschaftslotse: “Wij versturen facturen en houden in
de gaten of ze betaald worden.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat
particulieren ook zelf hun facturen betalen zodat de relatie met
zakenpartners goed blijft. Desgewenst kunnen we de dagelijkse
post voor onze klanten ontvangen
en afhandelen. We houden de relaties met instanties op orde en
kunnen, als klanten dat willen,
met hun bevrachter gaan praten.
Financiële plannen controleren
we op hun realiteitsgehalte. Onregelmatigheden in de administratie
melden we voordat ze een probleem worden.”
Bij bedrijven in moeilijkheden
kan de Wirtschaftslotse – als een
echte loods – het roer voor een
periode van minimaal zes maanden overnemen totdat de financiën weer op orde zijn.

Netwerk van partners
Tot de klanten behoren naast rede
rijen veel particulieren uit Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Polen. Ze zijn actief in
alle takken van de scheepvaart:
tankvaart, droge lading, passagiersvaart en containervaart. De
meeste zakelijke klanten komen

uit Nederland. De Wirtschaftslotse
helpt hen onder meer bij het opzetten en runnen van een bedrijf
in Duitsland. Bijvoorbeeld als ze
in Duitsland een schip gaan bouwen en daarvoor een vestiging in
Duitsland moeten openen.
Helge Berger werkt samen met
deskundigen op diverse terreinen:
advocaten, belastingadviseurs,
notarissen, (technisch) experts
enzovoort. In Nederland zijn Vervloet & Co Administratieve en fiscale dienstverlening (Jan Stryker)
en Langelaar Klinkhamer Advocaten (David van Bemmel) zijn partners. Op het gebied van training,
opleiding en bijscholing werkt hij
samen met de Akademie Barth van
Lothar Barth in Duisburg.
Door de contacten met een Europese vereniging voor scheeps(motor)
reparaties kan de Wirtschaftslotse

klanten ook in technische noodgevallen helpen en ervoor zorgen
dat het defecte schip – waar het
ook gestrand is – op de dichtstbijzijnde werft terecht kan.

Wederzijds vertrouwen
“Wij werken samen met klanten
en partners op basis van vertrouwen, transparantie en continuïteit.
Elke klant heeft binnen ons kantoor een vaste begeleider met wie
hij minimaal één keer per week
(telefonisch) contact heeft.”
“Persoonlijk contact vind ik belangrijk. Dat is ook de reden waarom ik mijn bedrijf niet té groot
wil laten worden. Vanzelfsprekend
delen we informatie van klanten
niet met derden. We zijn in principe altijd bereikbaar en staan voor
noodgevallen ook ’s avonds en in
het weekend stand-by.”

Gratis zakelijke check
Kennismaken met de dienstverlening van de Wirtschaftslotse?
Tijdens het jubileumjaar kunnen
varnede ondernemers een gratis
zakelijke check laten doen, waarbij het team van Berger een kritische blik op de cijfers werpt en een
analyse maakt.
Voor een (gratis) kennismakingsgesprek kun je contact opnemen
met Helge Berger. De eerste ontmoeting vindt bij voorkeur bij de
Wirtschaftslotse in Twistringen
plaats, zodat je meteen ook het
team kunt leren kennen. “Als het
niet anders kan en je woont niet
in Zuid-Amerika wil ik ook bij jou
langskomen”, voegt Berger daar
met een glimlach aan toe.

Meer informatie:
www.ihr-wirtschaftslotse.de

“Wir leben Binnenschifffahrt”
Het motto van de Wirtschaftslotse luidt: “Wir leben Binnenschifffahrt“.
Het kantoor is dan ook zeer betrokken bij de sector en weet wat er
speelt. Helge Berger had, vóór hij in 2009 voor zichzelf begon, al een
netwerk in de binnenvaart opgebouwd. Zo zette hij in het verleden voor
een grote leasemaatschappij een eigen binnenvaarttak op.
Hij stond ook aan de wieg van het Forum Binnenschifffahrt, het binnenvaartdebat dat tegenwoordig jaarlijks plaatsvindt tijdens de Shipping
Technics Logistics in Kalkar en georganiseerd wordt door Schifffahrt
und Technik en Hansa Schifffahrtsverlag. Voor de in 2018 opgerichte
Europäische Vereinigung der Binnenschiffer (EVdB) verzorgt de Wirtschaftslotse het secretariaat.
Helge Berger
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Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers
• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

30%

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

Gespecialiseerd in alle
mogelijke stofferingen

ZOEKT U EEN ERVAREN PARTNER
VOOR SCHEEPSVAARTSTOFFERING?
Welkom bij DMD Design.
Wij zijn al jaren actief als maatwerk
stoffeerder voor zowel jachten als de
beroepsvaart. Daarbij stofferen wij vooral
het zitmeubilair, maar indien gewenst ook
complete scheepsvaartstoffering projecten. Wij horen graag waarmee wij u van
dienst mogen zijn!
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw interieur?
Ook hiervoor hebben wij voor u de
oplossing. Laat het overspuiten in iedere
gewenste kleur. Deze wordt door onze
vakmensen aangebracht
Vrijblijvende prijsopgave
DMD Design kan voor u kosteloos en
geheel vrijblijvend een offerte samenstellen op basis van uw wensen. In onze
showroom kunt onder het genot van
een ouderwets Hollands kopje koffie een
keuze maken uit de vele mogelijkheden.
Wij komen zelfs langs bij uw met een
gedeelte van onze collectie.

T 078 6916684 • E info@dmddesign.nl • www.dmddesign.nl

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

www.miniworldrotterdam.com

anbied

(op vert
ing
deze ad oon van
vertenti
e)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lezersa

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Elektrische
Elektrische
installaties
installaties

“BEI UNS STEHT IHR LERNERFOLG
IM MITTELPUNKT”

voor
de binnenvaart
binnenvaart
voor de

© Fotolia

Patentlehrgänge | Radarpatent
Fahrsimulator | ADN-Lehrgänge
Sachkunde FGS | Erste Hilfe
Sicherheitsseminare

AANBIEDINGEN
Marifoon Sailor
RT6248

Onwa

Travel vision
Q7 duo

Professionele, hoogwaardige
IPx8 handset met high
performance Rx/Tx

HDPortofoon
satellietontvanger
SAB TITAN
III
KV-28

Duo satelliet HD ontvanger
met Dynamic Tracking
Technology met gelijktijdig
ontvangst van de Astra 19’2
en Astra 23’5 satellieten.
(inruil oude schotel mogelijk)

1150.

00

Settopbox met 2 tuners, H.265/HEVC en
IP67 70-kanaals
Dolby Digital

portofoon.
Drijft en knippert!

114.00

4199,

00
Vervangingshoorn
marifoon

Atlas Schiﬀahrt GmbH
Nautisches Bildungsinstitut
für die Berufsschiﬀfahrt

Königstr. 59 | 47198 Duisburg
Tel. +49 2841 7818747
info@atlas-schiﬀahrt.de
www.atlas-schiﬀahrt.de

73,00

Vervangingshoorn voor RT2048 &
RT6248. Inclusief verloopkabel.

Draadloze bediening
Professionele afstandbediening met
ontvanger

345,00

Dompelpomp

200.00Noodvoeding
95,00
00
Dimplex
233,
paneelradiator

Capaciteit 2,4m³/H bij 6.5mtr 230V 0.25KW.
(Dekwas)slang in diverse maten en
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)

Blauwvanaf
bord
motor

Lineair motor tbv blauw
bord. Deze krachtige
24V lineair motor heeft
een slag van 150mm.

Ups noodstroomvoeding 1000VA 600W

Oliegevulde radiator
met traploze
thermostaatbediening.
00
1000W
00
15000W

239.
269.

149.00

Blauw bord motor

Noodvoeding
Ups noodstroomvoeding 1000VA 00

leverbaar.
Prijs 120 Liter
Roestvaststalen
kast
met00
handvat 1X in
4X uit max. 32A met
omschakeling.

1095,

1425,00

Informeer
naar de prijs.

600W

149,
99.00

HD satellietontvanger SAB
TITAN III
Compacte receiver voor satelliet, kabel of
Digitenne.

Onderhoudsvrije
accu
Accukist
8-kanaals portofoon set Handige magnetische
00
VMF225M,
12V
225Ah.
Kunststof
accukist
540x210x300mm
Vraag
vrijblijvend
naar de
tbv
140Ah
accu (incl.deksel)
mogelijkheden van gratis
00
accu’s wisselen.

199,
225.00

Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

Lineair motor tbv blauw bord. Deze krachtige
24V lineair motor heeft een slag van 150mm.

Reefer Daalderop boiler
aansluitkast
Electrisch zoeklicht 230V 1000W
400V 80/120 Liter Beide uit voorraad
ITT Rayline
(excl. bediening)

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

Bereik tot 8 kilometer door PMR frequentie
(446Mhz). 2 stuks inclusief laadstation.

led zaklamp

69,95

73.

ONDERNEMERS UIT

NOORD-NEDERLAND

Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid en kwaliteit !

Marifoonantenne

19,99

Mp4 coacial diopole marifoon antenne.
De meest gebruikte marifoon antenne in de binnenvaart.

57.50
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.
Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Bezoekkeoln! ze
win

 Waalhaven Z.z. 42

3088 HJ Rotterdam

T 010 - 297 39 99
F 010 - 484 28 74
E info@oechies.nl

www.oechies.nl
service

www.reddingmuseum.nl

ek
o
z
e
B
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k
n
i
woek
e
z
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e
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el
k
n
i
ze w

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

on

Dichtstbijzijnde aanlegsteiger
elektrotechniek
service
shop
(50mtr)
2242-6
Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
8.00-16.30
uur,
T 010 - 297 39 99Ma/vrij
- F 010 - 484
28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde
aanlegsteiger
(50mtr)
2242-6
Za 9.00-12.00
uur
elektrotechniek
service
shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam

Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur
electrotechniek
shop
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl

Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nlwww.oechies.nl
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur

www.webcam-harlingen.nl
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Levering volledig leidingsysteem

Wij wensen familie Nijenhuijzen
veel succes en een behouden vaart
met mcs Initia
SNEL | FLEXIBEL | GOEDE SERVICE

DE BINNENVAARTKRANT

Jacobus lipsweg 91 | 3316 BP Dordrecht
T 078-6171517 | F 078-6170221 | E info@ankopiping.nl
www.ankopiping.nl

Oechies verzorgde de elektrische installatie van de

INITIA

WIJ WENSEN FAMILIE NIJENHUIJZEN MET DE INITIA
EN HAAR BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART.

Verkoop, installatie en reparatie

Wij wensen
familie Nijenhuijzen
veel succes met het
mcs Initia

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

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

www.oechies.nl

Een behouden vaart
Wij wensen familie Nijenhuijzen
veel succes en een behouden vaart met
Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
mcs Initia.
Rotterdam. Telefoon:
010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

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

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering casco mogen
verzorgen voor familie Nijenhuijzen
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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Koedood zorgt voor initiatiefrijke en toekomstgerichte afbouw Initia
DOOR JAN HOEK

Koedood Dieselservice makes the
difference… Die tekst staat te lezen
op de website van het in HendrikIdo-Ambacht gevestigde bedrijf.
Dat deden ze bij de afbouw van
de Initia voor de familie Nijenhuijzen wel op een bijzondere en
spraakmakende manier.
Er werd bij EBR hard gewerkt aan
de stuurhut van de Initia. Het buitenste deel van de 11 meter lange
kolom stond zelfs al in de woning
toen dat ruim veertig jaar geleden
opgerichte bedrijf nogal onverwacht failliet ging. Bij een elders
te bestellen stuurhuis zou de Initia
pas eind april in de vaart komen
en was ook het probleem van de
halve kolom nog op te lossen. Dat
vonden Arie en Bert Koedood duidelijk geen optie, want na een aantal gesprekken met betrokkenen
werd Koedood Marine Group de
nieuwe eigenaar van EBR.
Daardoor kon de geladen proefvaart al op 19 februari plaatsvinden; de dag daarop kon de familie
Nijenhuijzen met de splinternieuwe, 5.060 ton metende Initia met
een ruim vol kolen aan de eerste
reis richting Duisburg beginnen.
Met dank aan het team van Koe-

dood Marine Group… over klantgerichte service gesproken.
Een dag vóór de proefvaart bij de
Volkeraksluizen tref ik een goed
gehumeurde Evert Nijenhuijzen
aan. Hij is samen met zijn partner Tanja en zijn ouders Frans en
Willy eigenaar van de Initia, het
Latijnse woord voor initiatief.
Op diverse fronten is dat een prima naam: de familie Nijenhuijzen is Arie Koedood namelijk zeer
erkentelijk voor het initiatief dat
hij nam inzake EBR. “Ook ben ik
zeer te spreken de afbouwperiode;
die verliep in een, zeg maar, familiaire omgeving bijzonder prettig.”
Zijn ouders Frans en Willy begonnen in 1975 op hun eerste Initia.
Sinds 1991 maken ook Evert en
Tanja deel uit van het familie
bedrijf. “Het door RensenDriessen
geleverde Chinese casco is al
negen jaar in ons bezit. Voordat
we aan nieuwbouw zouden beginnen, wilden we eerst onze vorige
Initia verkopen. De crisis gooide
echter roet in het eten.”
“Afgelopen zomer hebben we ons
schip (135 x 11,45 meter, red.)
kunnen verkopen, dat nu verder
vaart onder de naam Marjo R. De
bouw van de nieuwe Initia (135 x

(foto's Jan Hoek)

14,20 meter, red.), betekent voor
ons voor de vijfde keer vernieuwen
en vergroten.”
“Wij kennen het bedrijf Koedood
van een hermotorisering in het
verleden. Een samenwerking die
we als heel prettig hebben ervaren.
Voor de nieuwbouw van deze Initia gaf bij de keuze voor Koedood
de doorslag dat dit bedrijf heel
veel kennis bezit over de komende
Stage V-certificering. Als die certificering er is, dan voldoen we met
een aantal aanpassingen geheel
aan de toekomstige emissie-eisen
voor de binnenvaart.”

perblokken eruit te halen. Nadat er Ad-blue/ureum getankt is,
voldoet de Initia geheel aan de
Stage V-normering en is het schip
een varend visitekaartje dat ruimschoots voldoet aan de zwaarste
emissie-eisen.”

Koedood Marine Group beschikt
sinds kort op een steenworp afstand van de huidige locatie over
een hypermodern en bovenal
duurzame bedrijfshuisvesting bestaande uit een nieuw kantoor en
een ruime bedrijfshal. In hetzelfde
pand is ook Emigreen gevestigd,
innovatief koploper op het gebied
van SCR en DPF.
Ik heb in het aan Noordeinde 21 in
Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde
pand een afspraak met Henri Kruisinga, namens Koedood afbouw

begeleider van de Initia. “Door de
onverwachte overname van EBR
kon ik me minder richten op de
afbouw dan de bedoeling was.
Evert Nijenhuijzen heeft gelukkig
een zeer goed technisch inzicht en
heeft de hele periode het overzicht
behouden”, begint Kruisinga zijn
verhaal.
“Alle vier de eigenaren van de
familie Nijenhuijzen hebben zich
tijdens de afbouw overigens van
hun beste kant laten zien. Bij particuliere afbouw worden door de
eigenaren de puntjes op de i gezet;
dat zie je aan de materiaalkeuze
– onze afdeling rvs heeft zich aan
boord prima kunnen uitleven – en
het gebruiksgemak.”
Over de Stage V-normering zegt
Kruisinga: “Het custom made
Emigreen uitlaatgassennabehandelingsysteem bestaat uit een roetfilter (DPF), die het fijnstof uit de
uitlaatgassen filtert en een SCRkatalysator die de NOx-uitstoot
met circa 90 procent reduceert.
Aan boord van de Initia hebben
we demperblokken geplaatst. Als
de roetfilterblokken en de katalysatorblokken geplaatst moeten
worden, hoeven we enkel de dem-

Emigreen en Stage V

Zes lagen containers
De familie Nijenhuijzen had goede ervaringen met de van gepatenteerde panoramaramen voorziene
EBR-stuurhuizen. Met de 11 meter
lange stuurkolom is het mogelijk
met zes lagen containers te varen.
Voor de twee Mitsubishi-motoren
van 1.414 pk elk op het achterschip en twee van 650 pk op het
voorschip is het vervoer van 505
TEU geen enkel probleem.
Het casco was niet uitgerust om
te ballasten. Na wat aanpassingen
aan het leidingwerk kan er nu in
de zijtanks tot 850 ton geballast
worden, waardoor er dankzij de
zesde laag 85 containers extra vervoerd kunnen worden. Met andere
woorden: Koedood Marine Group
heeft voor de familie Nijenhuijzen
met de Initia een schip opgeleverd
dat tot in detail klaar is voor de
toekomst.

Aan mcs Initia leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Blommaert BVBA

schroefasinstallatie met schroefasrem,

en het leveren en plaatsen van RVS riolering

Volledig ADN pakket met Dräger gasdetec-

Ontwerp, bouw en levering casco

Achtermast type Initia, telescoopmast D-

Stuwa schroefasseals, EasyFlow roersys-

Oechies Elektrotechniek Elektrische instal-

tie, containerstackers, Lankhorst touwen

ADS van STIGT 2x Masson Marine keerkop-

model, roeftrap met bordes en RVS hoog-

teem, Stuwa stuurmachine en leidingwerk

latie, nautisch pakket, schotel installatie,

en draden, Norsap stuurstoel op rail en

peling type MM W7200, reductie 5,282:1

glans gepolijst leuningwerk, RVS hoogglans

Dijvler Materiaal B.V.

camera installatie, airco en vloerverwarming

Sigma verf

Incl. Vulkan elastische koppeling PTO type 0

gepolijste boordlichtvleugels en RVS hoog-

Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

Radio Holland Netherlands BV

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

Sleepsmeerpomp

glans gepolijste heklichtbeugel type Isis

ankerdamketting en ankerdraden

Nautisch apparatuur

paratiebedrijf B.V.

All Pumps Holland B.V.

ClimaLogic B.V. Airconditioninginstallatie,

EBR Marine Equipment

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen

Spudpalen en koproerkleppen

Complete Victor pompen pakket

ventilatiesysteem machinekamer, ruimven-

Stuurhuis met hefsysteem en autokraan

Speedheat Breda Vloerverwarming

Van Wijk Stuurhuizen B.V.

AMW-Marine B.V. Scheepsschroeven

tilatoren en RVS afsluitbare roosters

Gebr. Sluyter B.V. Verzekering

Straathof Controls B.V. Motorbediening

Aluminium deuren

Anko Piping B.V. Complete leidingsys-

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheeps-

Lloyd’s Register EMEA Gecertificeerd

Sygo B.V.

Veth Propulsion B.V.

teem voor- midden- en achterschip

interieurbouw Complete betimmering

Meuzelaar Maritiem B.V. Levering en aan-

Scheepsladingmeter en hoogtemeter

2 Veth Jet, type 4-K-1300 (470 kW / 1800

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

De Waal Machinefabriek B.V. Stuwa

leg sanitaire installatie, pure water systeem

Theuns Scheepsbenodigdheden B.V.

rpm) en 1 Veth Ballastpomp, type VP14

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

WSV-hervorming naar volgende fase
Bij de hervorming van de Duitse
vaarwegbeheerder WSV is een
volgende fase aangebroken: het
reorganiseren van de regionale
Wasser- und Schifffahrtsämter
(WSA).
Bij de WSV werken zo’n 10.000
mensen. Op 11 maart zijn de
WSA’s Heidelberg en Stuttgart

samengevoegd tot WSA Neckar.
Daarna volgende de nieuwe WSA’s
Weser/Jade/Ems,
Main-Donaukanaal/Donau en Moezel/Saar.
“In de toekomst worden de WSA’s
verantwoordelijk voor grotere verkeersgebieden”, aldus staatssecretaris Enak Ferlemann. Bij de WSV
werken zo’n 10.000 mensen. “Ze
kunnen dan ook sneller en flexi-

beler handelen. Klanten hebben
één enkele contactpersoon in het
gebied.”
De hervorming van de WSV is een
van de grootste administratieve
reorganisaties die de laatste jaren
in Duitsland plaatsvonden. De taken binnen het verkeersministerie
die betrekking hebben op de vaarwegen zijn al hervormd.

Daarnaast zijn de voormalige zeven directies samengevoegd tot
één overkoepelende Directie Vaarwegen en Scheepvaart in Bonn.
De nieuwe beheergebieden: EemsNoordzee, Weser-Jade-Noordzee,
Elbe-Noordzee, Noord-OostzeeKanaal, Oostzee, Midden-Rijn/
Beneden-Rijn, Boven-Rijn, MoezelSaar, Neckar, Main, Main-Donau-

Kanaal/Donau, Weser, West-Duitse
kanalen, Middenlandkanaal/ElbeSeitenkanaal, Elbe, Spree-Havel en
Havel-Oder.
Volgens Ferlemann heeft de reorganisatie al geleid tot eerste successen. Vorig jaar is er voor het
eerst sinds jaren weer meer geïnvesteerd in de uitbouw van de infrastructuur.
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Wij wensen familie Nijenhuijzen veel geluk met
hun mcs Initia
SALES & SERVICE
Non Ferro bv
0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com

Stuurhuizen B.V.

BY

Breda
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Na tien jaar schrijft Alex Mutsaars boek over zijn avontuur op een waterfiets

Dromen en doorzetten
fietsend overeind kunnen houden, tot in
hartje Amsterdam.”

Dromen en doorzetten… die eigenschappen zorgden ervoor dat Alex
Mutsaars zijn tocht volbracht. Hetzelfde
geldt voor zijn nu verschenen boek
daarover, tien jaar later.
In 2009 waterfietste Alex Mutsaars met
twee kompanen van Athene naar Amsterdam. Nu heeft hij een boek geschreven over
dat avontuur: de droom, de voorbereiding,
het ontwerp van de speciale waterfiets, de
sponsorwerving, de angstige uren op de
Middellandse Zee en de kennismaking
met de binnenvaart op Franse, Belgische en
Nederlandse vaarwegen. Dat laatste zorgde
ervoor dat Alex tegenwoordig in de binnenvaart werkzaam is: hij richtte het bedrijf
Binnenvaartcruises op, dat mensen van de
wal laat meevaren met beroepsschepen.
Het boek heet Watertrappen - 4700 kilometer waterfietsen van Athene naar Amsterdam.
Het is een verhaal over een ongelooflijke
en avontuurlijke reis. In 107 dagen fietste
Alex Mutsaars samen met twee andere
fietsfanaten over water van de Griekse naar
de Nederlandse hoofdstad. Op de Middellandse Zee werden ze een paar keer bijna
overvaren door container- en cruiseschepen, moesten ze een helse storm uitzitten
achter een parachuteanker en werden ze 24
uur aan de ketting gelegd op een Italiaans
gevangeniseiland.
Watertrappen vertelt ook het verhaal achter
de schermen: de technische, financiële en
sociale kanten. Met alle emoties, successen
en tegenslagen – zoals toen Alex de oorspronkelijke droom, een oceaanoversteek,
moest laten varen en ook nog het team uit
elkaar viel en Alex op zoek moest naar andere kandidaten die met hem het avontuur
durfden aangaan.
Hoe heb je die ‘waterfietsboot’ gebouwd?
“We hadden een boot overgenomen die
gebruikt was door oceaanroeiers. Met hulp

(foto’s Alex Mutsaars)

van sponsors hebben we die helemaal omgebouwd naar waterfietsaandrijving, compleet met schroefas en schroef.”
Oorspronkelijk was het de bedoeling een
andere tocht te maken…
“Ja, van New York naar Amsterdam. Daarom heette het project ook Biking the Ocean.
Een paar maanden van tevoren moesten
we door technische problemen en het uiteenvallen van het team besluiten de route
te verleggen.
Eigenlijk was het de bedoeling met vier
man te gaan en om beurten met z’n tweeën
te fietsen en te rusten. Nu waren we maar
met z’n drieën. Dat betekende twee uur
fiets en maar één uur rusten. En in dat uur
moest je dan ook nog koken, navigeren en
allerlei klussen aan boord doen. Dat ritme
hielden we zestien uur per dag aan. Vooral
het stuk op de Middellandse Zee, van Athene naar Marseille, was ontzettend zwaar.”
Hoe is het dan toch gelukt?
“Vooral door ons doorzettingsvermogen
onderweg. We hebben heel veel problemen gehad, maar op de een of andere
manier kwam er ook altijd weer een oplossing om de hoek kijken. Zodat we telkens
toch verder konden en ook door de slechte
momenten heen kwamen. Uit eindelijk
hebben we het schip 107 dagen varend en

Hoe kijk je tien jaar later terug op het
hele avontuur?
“Het was een zware periode, heel intensief. Al vanaf de voorbereiding. Ik had ook
nog gewoon een baan. Ik heb mezelf drie
jaar lang voorbijgelopen. De tocht zelf was
als een film aan me voorbijgetrokken. Pas
later dringt tot je door wat je hebt meegemaakt – en de gevoelens daarbij.
We hebben veel gezien en beleefd. We
waren in Griekenland toen daar de crisis
net op het punt stond om te beginnen…
We zaten op zee tussen de eerste boten
met vluchtelingen die Italië probeerden
te bereiken. Vijf nachten hebben we zware
storm gehad. Eén keer lagen we op ramkoers met een groot containerschip. Dat
ging maar net goed. Je kunt al niet snel
uitwijken met zo’n waterfietsvaartuig; laat
staan in zo’n storm.”
Vanaf Marseille zaten jullie in rustiger
vaarwater.
“Ja, binnendoor. Met 230 sluizen, twee
aquaducten en twee grote tunnels op de
route. Tijdens dat deel kwamen we met de
binnenvaart in aanraking. Toen bedacht ik
dat het mooi zou zijn als je een paar dagen
of een week met zo’n schip kunt meevaren. Zo is het idee voor Binnenvaartcruises
ontstaan. In 2014 ben ik begonnen met
twee schepen; nu kunnen gasten kiezen uit
zeventien schepen.”
Hoe zat nou dat met gevangeniseiland?
“We wisten niet dat het een gevangeneneiland was. In onze pilot stond dat het
een onbewoond eilandje was, met een
beschutte baai. Het was voor ons een
richtpunt, een stop-over voor het laatste
traject over zee naar Frankrijk. We wilden
er ankeren, rusten en eten. Toen we er bijna
waren, kwam er een grote grijze patrouille-

boot tussen de rotsen vandaan en op ons
afgestoven. We moesten mee. Op het eiland bleken zware jongens te zitten in de
laatste fase van hun detentie die werden
voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. De bewakers bleken ons al dagen
in het vizier te hebben doordat we recht op
het eiland afkoersten. De directeur heeft
ons samen met zijn vrouw het hele eiland
laten zien en we mochten ‘s avonds meeeten met het personeel.”
Je vraagt met ‘Watertrappen’ ook aandacht
voor de vervuiling van de zeeën en oceanen,
met name voor het plastic afval…
“Ja, in het boek is een pagina opgenomen
met een QR-code, die is gekoppeld aan het
voorlichtingsprogramma van de Plastic
Soup Foundation. Daar kun je ontdekken
hoe je je eigen plastic voetafdruk in het dagelijks leven kunt terugdringen. Dat vond
ik wel mooi passen bij het boek. Tijdens
het varen op de Middellandse Zee waren
we vele plastic in het water tegengekomen.”
Watertrappen - 4700 kilometer waterfietsen
van Athene naar Amsterdam is uitgegeven
door Boekscout. Het is voor 22,50 euro
(inclusief verzending in Nederland en België) te bestellen via www.boekscout.nl.

De omslag van het boek.
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Wij wensen François Van Hemelrijk veel succes met het ms Santa Ponsa
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Nieuwe Santa Ponsa voor familie Van Hemelrijk
DOOR JAN HOEK

François en Diana van Hemelrijk gingen 42 jaar geleden op
huwelijksreis naar het op Mallorca
gelegen Santa Ponsa. Ze begonnen
samen op een spits van vader Van
Hemelrijk.
Twee jaar na hun huwelijk schaften ze hun eerste eigen schip aan,
dat ze als een soort tastbare herinnering aan die ongetwijfeld aangename vakantie samen de Santa
Ponsa noemden. Vorig jaar verkochten ze hun derde schip met
die naam aan de familie Coupé,
dat nu verder vaart onder de naam
Ad-Fundum.
Dat betekent niet dat daarmee de
naam Santa Ponsa van de internationale binnenwateren verdwenen is, want onlangs werd op de
werf van Asto Shipyard in Raamsdonksveer het voor de familie Van
Hemelrijk afgebouwde 1.800 ton
metende drogeladingschip Santa
Ponsa overgedragen. Het schip is
85 x 9,60 x 3,20 meter en heeft
een opvallend lage kruiplijn van
nog geen 4,50 meter. Dat is geen
toeval, want het is de bedoeling
voorlopig met zand vanaf Terneuzen naar de kleine binnenwateren
in Zuid-België en Noord-Frankrijk
te gaan varen.

(foto’s Jan Hoek)

Asto Shipyard

contact met Asto Shipyard. François van Hemelrijk zegt daarover:
“Ik ben via Gino Debruyne van
GSK met directeur Karst van der
Wiel in contact gekomen. Bij de
Begej Shipyard in het Servische
Zrenjanin lag een casco in een
aantal delen dat qua maatvoering
voor onze werkzaamheden prima
geschikt was. Asto Shipyard heeft
er in een relatief korte tijd voor
gezorgd dat het als compleet casco
naar Nederland kwam.”

De turnkey afbouw van de nieuwe
Santa Ponsa was voor het Belgische schippersgezin het eerste

“De samenwerking tijdens de afbouw was in één woord perfect. Ik

heb alleen maar lovende woorden
over de projectleiders Rick Verhage
en Stijn Buijks, over toeleveranciers als Hoogenboom Maritieme
Betimmeringen en Werkina, dat
voor de complete elektrische installatie zorgde, en voor alle Asto
Shipyard-medewerkers.”

Jong echtpaar
Van Hemelrijk koos bewust voor
de Caterpillar-hoofdmotor van
1.000 pk bij 1.800 toeren. Hij legt
uit: “We hadden in onze vorige
twee schepen ook een Caterpillar
en dat is ons prima bevallen."

"Voordeel is dat het een universeel
merk is; dat is een prettige wetenschap als we in de toekomst met
de Santa Ponsa bijvoorbeeld ook
in Oostenrijk of de voormalige
Oostbloklanden gaan varen.”
“Dat gaan we overigens naar alle
waarschijnlijkheid niet zelf doen,
want het is de bedoeling dat
Remko Debruyne en zijn partner
met de Santa Ponsa gaan varen.
In overleg met zijn vader Gino
Debruyne willen we dit jonge
echtpaar een kans geven in de binnenvaart.”

700 ton ballastwater
De door Van Wijk gefabriceerde
stuurhut is uitgevoerd met een hefkolom. Het bedrijf, dat sinds 2018
‘Stuurhuizen BV’ heet, leverde ook
de twee spudpalen. “De stuurhut
is, vanwege een zo laag mogelijke
kruiplijn, geplaats vóór de woning
en loopt van stuur- tot bakboord,
dus zonder gangboorden”, vertelt
Asto Shipyard-medewerker Stijn
Buijks.
Lees verder op pagina 22 >>

DE TROSSEN KUNNEN LOS!
Het team van Asto Shipyard
wenst ms Santa Ponsa
een voorspoedige en
behouden vaart!

TO BE EXACT.
Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig.
AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD
POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING
Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van
hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten.
Van ontwerp tot oplevering. ASTO SHIPYARD heeft alles in eigen huis.
ALLES? KIJK OP WWW.ASTO-BV.NL
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Kotug Smit komt
in Spaanse handen
Koninklijke Boskalis Westminster
en Kotug International verkopen
hun gezamenlijke sleepbedrijf Kotug Smit Towage aan de Boluda
Group. Ze hebben daarvoor een
intentieovereenkomst met de
Spaanse concurrent getekend.
Boskalis heeft bekendgemaakt dat
het verwacht 90 miljoen euro te
ontvangen voor zijn belang van 50
procent in de joint venture.
In 2016 voegden de Nederlandse
bedrijven Boskalis en Kotug hun
havensleepactiviteiten samen in
Nederland, België, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien zijn ze in meer havens gaan
werken, maar de concurrentie is
zwaarder geworden en de tarieven
staan onder druk, met name door
de macht van de grote containerrederijen. Daarom verkopen de
twee Nederlandse aandeelhouders
nu hun joint venture.
Boluda is een familiebedrijf en
marktleider op de Spaanse en
Franse markt. De maritieme groep
heeft een vloot van ruim 230 schepen die worden ingezet in de grote
havens in Europa, Afrika, LatijnsAmerika en rond de Indische
Oceaan.

Basistraining
Zeilvaart
Van 1 tot en met 5 april verzorgt
Chartercrew vanuit Lelystad een
basistraining Zeilvaart. De vijfdaagse praktijkopleiding is ontwikkeld in samenwerking met
Maritieme
Academie
Harlingen. De training is bedoeld voor
matrozen in opleiding, deksmannen en dekvrouwen en iedereen
die een baan in de zeilvaart overweegt.
De deelnemers krijgen les op twee
schepen: de tjalk Res Nova en de
brigantijn Bounty. Deelname kost
595 euro. Er is een beperkt aantal
deelnemers mogelijk.
Kijk voor meer info op
www.chartercrew.nl.

Creatieve
damesmiddag
op Soos
De Binnenvaartsoos in Zwijn
drecht vierde onlangs zijn 10-jarig
bestaan. Een van de vaste onderdelen is de creatieve damesmiddag.
Daarvan staat er weer één gepland
voor dinsdagmiddag 2 april.
De deelnemers maken dan de
meest uiteenlopende dingen. Wie
creatief is en zin heeft haar gemaakte spullen ten toon te stellen
of te verkopen, kan zich aanmelden bij de Binnenvaartsoos.
Dat kan door te bellen met Jean
Wijnen: 0610 97 92 95.
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Asto Shipyard: zeer flexibel en snel
dankzij eigen dok
>> Vervolg van pagina 21

“Zonder in het ruim te komen
kan de schipper 700 ton ballastwater kwijt, verdeeld over tanks
aan de zijkanten en in de dubbele
bodem van het ruim, twee tanks
achterop en één voorop.”

schroeven, het plaatsen van een
duwkop op een bestaand schip
en diverse reparatie- en onderhoudsklussen.

Dok
Op de vraag waarom zoveel klanten kiezen voor Asto Shipyard
antwoordt directeur Karst van der

Wiel: “We zijn zeer flexibel met
ons dok, waardoor we acuut opdrachten, zoals waterschade en/
of roer- of roerschades, kunnen
inpassen, zodat de eigenaar weer
snel kan varen."
"De persoonlijke aandacht, de
geleverde kwaliteit in combinatie met een marktconforme prijs,

servicegerichtheid en de Brabantse gastvrijheid en de daarbij behorende laagdrempeligheid vallen op bij onze klanten. Dat zorgt
voor
mond-tot-mondreclame,
die vervolgens zorgt voor mooie
opdrachten.”

Buijks begon bijna zeven jaar geleden op de werkvloer van het bedrijf in Raamsdonksveer en wist
zich via een goede interne begeleiding en met allerlei cursussen
op te werken tot projectleider.

Drukke tijden
De orderportefeuille maakte
duidelijk dat Stijn Buijks en zijn
collega’s drukke tijden tegemoet
gaan. Momenteel wordt er hard
gewerkt aan de afbouw van de
tanker Tasmanzee (135 x 16,80
meter), waarvan de oplevering
gepland staat voor eind mei.
In week 18 wordt de Colorado
(110 x 11,45 meter) van Wijgaart
Shipping opgeleverd en eind dit
jaar zusterschip Alabama.
Daarnaast zijn er nog meerdere
nieuwbouwopdrachten en orders
voor het inbouwen van boeg-

(foto’s Jan Hoek)

Aan ms Santa Ponsa leverden onder andere:
Asto Shipyard

rem, Stuwa schroefasseals, EasyFlow roer-

Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA

Werkina Werkendam B.V.

Complete afbouw

systeem en Stuwa stuurmachine

Inventaris

De complete elektrische installatie inclusief

Blommaert BVBA

GSK Brokers bvba

RAFA Scheepsramen B.V.

2-draads databesturing, monitoringsysteem

Heklichtbeugel type Arizona, telescoop-

Bemiddeling in aankoop casco en afbouw

Ramen

met touchscreenbediening, compleet

mast type Saffier en boordlichtbakken

van het schip, tevens verkoop van het

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

nautisch pakket, camerasysteem, complete

type Isis

vorige schip

paratiebedrijf B.V.

airco installatie, satellietsysteem, hoogte-

DBS Scheepsservice

Hoogendoorn Maritieme Betimme-

Autokraan, ankerlieren, hefkolom en stuur-

en ladingmeter, Ecdis Inland Viewer en AIS

Aluminium vloeren voor- en achterschip

ringen en Interieurbouw Betimmering

huis, boegschroef SD 1000 A en spudpalen

installatie

De Waal Machinefabriek B.V.

achterwoning, voorwoning en stuurhuis

W & O Europe

WindeX Engineering B.V.

Stuwa schroefasinstallatie met schroefas-

Lloyd’s Register EMEA Gecertificeerd

Alle afsluiters voor in de machinekamers

Airconditioning en afzuiging accommodatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wanneer wel of niet betalen voor afgifte
afval in Nederland?
Wie in Nederland over de snelweg
van west naar oost of vice versa rijdt
via Utrecht heeft een grote kans
over de A1 te rijden. Op een aantal
locaties, bijvoorbeeld in de regio’s
Amersfoort en Apeldoorn, rijd je
op een niet al te grote afstand van
een afvalstortplaats. Dit is voor veel
mensen aanleiding om de ventilator
van de airco in de auto zachter of
zelfs uit te zetten. Eenmaal er voorbij zullen veel mensen hun raampje
opendraaien om wat frisse lucht naar
binnen te laten, want helaas is de
auto vaak al vergeven van de weeïge

lucht voordat je eraan denkt de ventilator uit te zetten. Maar ja, gelukkig
zijn er stortplaatsen zodat we niet
allemaal onze eigen mini-afvalberg
hoeven te huisvesten.
We produceren met z’n allen per jaar
best veel afval. Het CBS geeft aan dat
het iets boven de 550 kilo per persoon per jaar ligt. Gelukkig is er de
laatste jaren een lichte daling te zien.
De voorlichtingscampagnes over
het scheiden van afval dragen hun
steentje bij aan de bewustwording
van ons allemaal.

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

Aan de wal wordt al gescheiden ingezameld en over afvalscheiding bij
binnenvaartschepen wordt volop
gesproken. Er wordt in Straatsburg
gekeken naar de mogelijkheden
om meer eenheid en daarmee meer
duidelijkheid te krijgen hoe en waar
je binnen de verdragslanden je afval
gescheiden kunt afgeven.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door
het plaatsen van foto’s van de betreffende afvalsoort op de afvalbakken of
door gebruik te maken van specifieke
kleuren.
In Nederland is er een verschil
in kostenverdeling van de afval
inzameling. Er zijn afvalvoorzieningen in diverse havens waarbij de
kosten van jouw afgifte al verwerkt
zijn in het havengeld. Er is ook een
gemeente in Nederland die ervoor
heeft gekozen om de afvalbakken
te laten openen met de ecokaart
maar zelf de kosten draagt voor de
inzameling. In deze gemeente gaat
de afvalbak dus ook open met de

ecokaart als je géén abonnement
hebt voor huisvuil. Bij sommige sluizen verleent de gemeente of provincie ook de service om afvalbakken
te plaatsen die opengesteld zijn voor
iedereen. Voor de afvalbakken langs
de Rijkvaarwegen heb je wél een
SAB-abonnement nodig om de restafvalbakken te openen.
Oliehoudend afval afgeven aan een
bilgeboot kan op vertoon van de
ecokaart ‘gratis’ bij één van de contractanten van het SAB-inzamelnetwerk. Door middel van Europese
aanbesteding wordt bepaald welke
inzamelaar de afvalinzameling behartigt in de vastgestelde percelen.
Let op! Er zijn natuurlijk méér
afvalinzamelaars in Nederland die het
afval voor je kunnen innemen. Wees
er echter wel van bewust dat deze
(niet gecontracteerde) inzamelaars
hiervoor een factuur zullen sturen.
Voor een recent overzicht van het
SAB-inzamelnetwerk kun je kijken op
de website www.sabni.nl.
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Ketelbinkie:

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

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

06-51125174
Als het om mensen (op zee) gaat

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

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!

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL - www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27
2163850 ADVERTENTIE 132x92 mm en 266x44 mm.indd 1

16-01-17 15:19

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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Spica, oude bekende aan het firmament
DOOR JOHAN DE WITTE

De manager van Universe Shipping BV,
Serge Wagenaar, wist nog heel goed dat
zijn ouders op de boeiing van hun eerste
schip de naam van de helderste ster in
het sterrenbeeld Maagd schilderden. Ook
voor dit nieuwe schip moest de naam
kort, duidelijk, zeker niet algemeen en
overeenkomstig de Universe Shippingtraditie een ster aan het firmament zijn!
En dan stralen op 1 maart bij Dolderman
aan de Kalkhaven de kleindochters van
Adri en Nella Wagenaar, Jip en Evi, evenals
Linsey, de dochter van Wilout Baan, tijdens
de doop van een nieuwe tanker.
Op de voet gevolgd door de genodigden
keilen ze in nauwe samenwerking de champagnefles tegen de boeg aan barrels, begeleid door de woorden: “Wij wensen u goede
vaart voor bemanning en schip en geven u
hierbij de naam Spica!” Applaus, een toost
en speech.
Serge Wagenaar bedankte alle medewerkenden aan de Spica. “In ’t bijzonder dank
aan de aandeelhouders van Universe om
het schip de naam Spica te mogen geven,
evenals de Duitse financiers voor een vooral
prettige en vruchtbare samenwerking. Door
betrokken te zijn bij het bouwen van een
schip groeit je respect voor vakmensen zoals
onder andere Herman Beek, voorman van
Den Breejen. Eveneens een pluim voor onze
eigen fleetmanagers Wilout Baan en Albert
Bart. Schitterend werk geleverd!”
Tot slot zette hij Nelly Bosman en Nathalie
Verlaan in de bloemen voor de professionele warme en kleurrijke woninginrichting,
waarmee hij de handen op elkaar kreeg. Ver-

De drie ‘doopvrouwen’: Jip, Evi en Linsey. (foto’s Johan de Witte)

volgens zette het gezelschap koers naar Café
Merz om de Spica ‘nat te maken’!

Moneymaker
Het casco is in Rusland gebouwd onder regie van RensenDriessen Shipbuilding BV.
Opdrachtgever is Universe Shipping GMBH
gevestigd in Duisburg. Op de internationale
vlootlijst van Universe Shipping tellen we
veertien schepen; een volgende zit er aan te
komen. De fleetmanagers Wilout en Albert
begeleiden afbouw en installatie naast hun
gebruikelijke technische survey.
Wim Driessen: “Met onze survey tijdens het

bouwproces zijn we uiterst precies, hetgeen
de kwaliteit van deze Spica bewijst. Voor
het eerst na twaalf jaar bouwen we weer in
Rusland. We hebben daar verschillende betrouwbare medewerkers voor die de kwaliteit sturen en volgen, waarmee een casco
zoveel mogelijk installatievoorbereid onze
kant opkomt.”
“Dit is de zoveelste tanker, van dezelfde
tekening, en die heeft derhalve geen verrassingen. Het type Moneymaker heeft een
fraai model en heeft zich reeds bewezen in
een optimale verhouding tussen snelheid,
draagvermogen, veiligheid en commerciële functies. Wat je noemt doorontwikkeld,
waarbij vernuft onderhuids zit.”
Aanvankelijk zou deze maritieme uitblinker bij Dolderman BV worden afgebouwd.
Niettemin hangt het label van Shipyard Den
Breejen eraan. Hoe dat komt? Dolderman
liep door het aanleveren van een vertraagd
aangeleverd casco uit schema en Den Breejen, dat toch al onderwaterwerk en schroef-

Ging het niet over een easy chemical tanker type Moneymaker met als afmetingen
110 x 1,.45 meter? Jawel, maar kleinkinderen die een schip dopen betekent emotie. Zeker als zo’n oude scheepsnaam op
een nieuw schip verder leeft.

assen leverde voor de Spica, kon er nog wel
een tandje bij zetten. Zo werd één en één
drie!
Onder het alziend oog van Lloyds werd de
proefvaart gekenmerkt als één met klasse.
Vanzelfsprekend stond Adri Wagenaar in
de stuurhut te genieten, omringd door een
paar honderd jaar maritieme expertise. Het
roer was tijdens de proefvaart in handen van
Marcel Roth. Kapitein wordt Barry Hendrikse, een oude rot in het vak. Hij komt van mts
Messina eveneens behorend tot de Universe
Group.
“Een perfect schip; het pompt als de brandweer. De besturing is heel direct…Met Van

Aan mts Spica leverden onder andere:

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen
verzorgen voor Universe Shipping B.V.
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

Dolderman B.V. Afbouw i.s.m. Den Breejen Shipyard

Interstream Barging B.V. Bevrachting

en geleverd Caterpillar 3512C

Kampers Shipyard B.V. Stuurhuis + hefgeleidekoker

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

Marflex B.V. 8x MDPD-80 ladingpompen

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen

Installatie tankinhoudsmeting en tankalarmeringen en

Reintjes Benelux bvba

gasdetectie systeem voor stuurhuis en woning

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

Blommaert BVBA Aluminium davit, dakradarmast type

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Nikki, boordlichtbakken type Isis, heklichtbeugel type

Het dekleidingssysteem geëngineerd en geleverd

Isis, voormast type Isis, stuurhuttrap en RVS roeftrap

Stam Constructie

Damen Marine Components en Van der Velden Ma-

RVS klapbare lampensteunen en bedieningskasten,

rine Systems Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening

hoogglans gepolijste uitlaten, RVS verrijdbare lekbak-

HP 7000, hydraulisch aggregaat: type HPP 7000-360 }

ken, RVS railing rondom stuurhuis en slangengoot

0-2-2/11 kW, roeraandrijving: type 4 DWKK 6080/75,

VE-woning en scheepsstoffering

hydrodynamische profielroeren: 4 stuks HD 220 en

Complete stoffering incl. Ve-screen zonwering

straalbuis: 2 stuks Ø 1762 mm type Optimac

Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar Omega boeg-

Dolpower B.V. Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg-

schroefinstallatie type kanalen 31120-4k (schroefdiam.

schroef en ladingpompen 531kVA, motor Caterpillar,

1200mm) E-motor aangedreven, 393 kW bij 1800

type C18 en generator Stamford HCM434, generatorset

omw/min., bediening wegafhankelijk incl. omschake-

2 t.b.v. boordnet en ladingpompen 155kVA, motor

ling pomp/boegschroefbedrijf en één (1) schroefcom-

John Deere, type 6068 en generator Stamford UCM274

pressor Atlas Copco MAS GA11 FF op 500L ketel

en generatorset 3 t.b.v. boordnet 62kVA, motor John

W & O Europe Afsluiters voor dekleidingsystemen en

Deere, type 4045 en generator Stamford UCM224

de machinekamers

Foresta Trading B.V.

Werkina Werkendam B.V.

Complete pakket F.T. Victor dienstpompen, 2x F.T. bal-

De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

last/stripping ejector 200 m³/u per stuk, F.T. smeerolie

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen-

haspelsets en F.T. gasolie trimpomp

bediening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

GeMa Services

complete airco installatie, satellietsysteem, tankmeet-

Complete conservering incl. levering verfpakket

systeem, Ecdis Inland Viewer en AIS installatie

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interi-

WindeX Engineering B.V. Airconditioning en over-

eurbouw Betimmering achterwoning & stuurhuis

drukinstallatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Samen tegen wier
der Velden-roeren gaan we bij volaan rond
een tikkie achteruit”, aldus Barry. Met 2.000
ton lading kreeg hij 19,6 kilometer op de
teller.

Degelijk en duurzaam
Of het schip zó uit de spuiterij komt. Chapeau voor GeMa Services uit Werkendam
die deze tanker met het verfmerk Nelf heeft
laten glimmen. VE Woning & Scheepsstoffering filtert hier de zon. De vloerbedekking
en de pvc-vloer dragen eveneens het VElabel.
De aluminium machinekamervloer van
Dolo Repair geven we een 10! “Met goed
materiaal is niks moeilijk”, vinden ze bij

Dolo. Voor de mast van Blommaert is er een
gelijke waardering.
Een 3512 Caterpillar zorgt dat er gang in
komt. Naast John Deere-generatoren voor
de boordspanning staat er in het voorschip
een C18 Caterpillar voor de Verhaar-boegschroef en het pompbedrijf. De standaarduitvoering is degelijk en duurzaam met onder andere een RuGoTech-leidingsysteem,
acht Marflex-deepwells, een Kampers-stuurhut, Werkina-elektrotechniek en comfort
met fraai timmerwerk van Hoogendoorn
Timmerbedrijf. Voor de exploitatie hijst de
Spica een vlag van Interstream in de mast.

HISWA-directeur Geert Dijks (links) en de Watersportverbond-directeur Arno van Gerben ondertekenden de overeenkomst op de beurs. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Branchevereniging HISWA en
het Koninklijk Nederlands
Watersportverbond bekrachtigden 6
maart op de HISWA Amsterdam Boat
Show de oprichting van een stichting
om het wier op het IJmeer- en het
Markermeer te bestrijden.
“De branche neemt zijn verantwoordelijkheid,” stelde HISWA-directeur Geert Dijks.
Beide verenigingen gaan zich inzetten om
het overlast gevende wier aan te pakken.
Ze spreken nu met de overheid over een
oplossing voor de komende vijf jaar. Voor

de termijn daarna moet nog beleid bepaald
worden.

Druppel op gloeiende plaat
Arno van Gerben, directeur van het Watersportverbond, zei: “Het maaien is nu een
druppel op de gloeiende plaat. Er mag vanwege natuurregelgeving maar 10 procent
van de waterplanten gemaaid worden.”
Er is ook een samenwerkingsverband in de
maak tussen diverse gemeentes en Rijkswaterstaat. De bedoeling is dat de afspraken
daarvoor in april rondkomen.

Is de toekomst van de binnenvaart sciencefiction?
Terugkijken is eenvoudiger dan
vooruitkijken. Wat biedt de toekomst de binnenvaart in de aankomende decennia?
Onze wereld draait op fossiele
brandstoffen. Deze voorraad is
echter eindig, zoals we inmiddels
maar al te goed weten. We kunnen hier nog zeker een tijdje mee
vooruit. Naar het schijnt is er
nog een mondiale voorraad voor
150 jaar olieverbruik en 360 jaar
gasverbruik.
Echter, de wetgeving steekt hier
een stokje voor en legt de uitstoot van scheepsmotoren aan
banden om mens en milieu te
beschermen tegen de schadelijke
uitstoot van onder andere
zwaveldioxide en stikstofdioxide.
De aandacht is gericht op
duurzame energie-

bronnen, zoals wind, water en
zon.
De vaart begon ooit met stoom.
Ook dat is al lang verleden tijd.
Wat de meeste mensen niet
weten, is dat ik naast Joorenbloed ook Schless-bloed door
mijn aderen heb stromen. Mijn
oma was een rasechte Schless.
De familie Schless had vroeger
stoomschepen/stoomslepers. Zij
hebben, net als wij nu, voor het
dilemma gestaan om een andere
weg in te slaan wat betreft brandstof voor de aandrijving.

emissieloos varen. Wat staat ons
in de nabije toekomst te wachten? Zelfs kernenergie zou een
optie kunnen zijn. In Rusland
zijn ze al bezig met drie nucleaire ijsbrekers van de nieuwe
generatie, die vóór 2025 in de
vaart komen. Dus dat is over een
paar jaar ook al een feit. In het
vizier naar de toekomst staat ook
waterstof (op basis van zon- en
windenergie), dat aan boord
wordt opgewekt.
Los van deze mogelijkheden, en
om het nog spectaculairder te

maken, zal de interesse toenemen voor het zelfvarende schip.
DNV-GL is al ver met deze plannen, genaamd ‘REVOLT’. Een
klein zelfvarend containerschip
dat volledig elektrisch vaart. Kenners en ontwikkelaars zeggen
met zekerheid dat dit in 2030
werkelijkheid zal zijn.
Er is dus veel speelruimte in al
deze ontwikkelingen, waar iedere
tak van mee kan profiteren. Op
het gebied van scheepsschroeven

Het eerste schip kan inmiddels
een deel van de tijd

MRS. SCHEEPSSCHROEF

door Dymphina Jooren (directeur Jooren Scheepsschroeven)

wordt gekeken naar de toepassing van 3D-printers. De succesvolle invoering ligt mijns inziens
aan het feit hoe snel in de toekomst geanticipeerd kan worden
om een beschadigde scheepsschroef te vervangen.
Al zestig jaar herstellen en leveren wij dag in en dag uit scheepsschroeven van alle materialen
– behalve kunststof – en met een
korte verwerkingstijd. Ik zeg: dat
is iets voor mijn opvolgers…!

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

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Maritieme betimmeringen en interieurbouw
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Wij wensen Universe Shipping B.V. veel succes met het mts Spica
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Binnenvaart laat zich op 16 maart van
beste kant zien
Zaterdag 16 maart presenteert de
binnenvaart zich aan heel Nederland. De
Dag van de Binnenvaart is een initiatief
van de samenwerkende branche. Op
diverse locaties verspreid over Nederland
zijn belangstellenden tussen 10.00 en
15.00 uur welkom om de binnenvaart
te beleven en meer te weten te komen
over de bedrijfstak: het belang voor de
Nederlandse economie, het werk, de
opleidingen, enzovoort.
De coördinatie is in handen van Bureau
Voorlichting Binnenvaart en European
Inland Navigation Promotion. Binnenvaartopleidingen,
brancheorganisaties,
varende ondernemers, havenbeheerders,
terminals, scheepsbouwers en andere bedrijven doen mee.
Op tal van locaties in het land zijn tussen
10.00 en 15.00 uur leuke en interessante
activiteiten te bezoeken en beleven. Karel
Uyldert van EINP is blij dat het idee door
veel mensen, organisaties en bedrijven is
omarmd. “Het doel is om met z’n allen
de buitenwereld te laten zien hoe mooi
die binnenvaart is. Wie kan er nou tegen
de promotie van je eigen bedrijfstak zijn?
Daar hebben we allemaal baat bij.”
Hij hoopt dat mensen uit de binnenvaart
rondvertellen, aan bekenden en op social
media, dat op 16 maart de open dag van
de binnenvaart is. We hebben banners gemaakt die partijen die meedoen op hun
website kunnen zetten en rondsturen via
hun mails. “Zodat zoveel mogelijk mensen
in contact komen met deze mooie branche. Onbekend maakt onbemind.”

een bezoek brengen aan een verkeers
centrale, zelf een simulator uitproberen en
nog veel meer.
Alle binnenvaartscholen werken mee en
verzorgen activiteiten. In veel gevallen vormen ze ook het vertrekpunt naar andere
locaties in de regio.
Voor de meeste activiteiten dient men zich
vooraf aan te melden. Dat kan via www.
dagvandebinnenvaart.nl. “Soms is dat
nodig vanuit veiligheidsoogpunt, soms is
er per sessie een maximum aan het aantal
mensen. Zoals bij de vaartochten en de
simulators. Zo voorkomen we ook dat
mensen lang moeten wachten.”

Schepen bezoeken
“Als er nog meer bedrijven of scheeps
eigenaren willen meedoen, dan horen we
dat graag. Het mooiste zou zijn als zich
nog meer schepen aanmelden en op 16
maart bijvoorbeeld bij een van de scholen
liggen. Zodat het publiek kan ervaren hoe
het er aan boord uitziet. Maar dat is voor
varende ondernemers lastig te plannen;
dat snappen we. Tot op het laatste moment
kunnen we dat nog inpassen.” Er zijn in
elk geval schepen te bezoeken in Harlingen, Zaandam en Urk.
“In relatief korte tijd hebben we met z’n
allen een mooi programma samengesteld.
We zullen de dag gezamenlijk evalueren
en kijken of er dingen beter kunnen. Die
zullen er ongetwijfeld zijn. Dat nemen we
dan mee voor volgend jaar. Je moet ergens
beginnen… we willen er een jaarlijks evenement van maken en kunnen nog flink
groeien.”

Vooraf aanmelden
Belangstellenden kunnen die dag een schip
bezoeken, maar ook een kijkje nemen op
een scheepswerf, een containerterminal,

Kijk voor meer informatie op
www.dagvandebinnenvaart.nl.

De Binnenvaartkrant

28

12 maart 2019

Dag van de Binnenvaart

ALLE ACTIVITEITEN

Vaartocht door het
Amsterdamse havengebied

Meekijken met nautische
verkeersleiding van het
Noordzeekanaalgebied

Regionale verkeerscentrale
Dordrecht

Bezoek het STC en maak
kennis met de binnenvaart!

EIC Mainport Rotterdam

Zie hoe een schip wordt
afgebouwd in Werkendam!

Bezoek het grootse
simulatorcentrum van Europa!

Bezoek containerterminal
Alpherium

ROC Friese poort in Urk opent
zijn deuren op 16 maart

Maritieme Academie Harlingen

Bezoek twee
opleidingsschepen in IJmuiden

Nova College IJmuiden

Welkom in de gemeente
Zaanstad

Welkom in Vlissingen!

Stap aan boord in Zwijndrecht!

Vaar digitaal door de haven
van Amsterdam

Informatie over werken in de
binnenvaart in Amsterdam

Kom (er)varen hoe het is op
een zandschip!

Welkom op de centrale
meldpost IJsselmeer

Bezoek de nieuwste
containerterminal Flevokust in
Lelystad

Schrijf in voor activiteiten

Binnenvaartmuseum in
Dordrecht laat historie van de
binnenvaart zien

Ervaar hoe het is om een schip
te besturen op Maritieme
Academie Harlingen

Zaterdag 16 maart presenteert de binnenvaart zich aan heel
Nederland. Op diverse locaties verspreid over Nederland
zijn er tussen 10.00 en 15.00 uur allerlei activiteiten. Kijk op
www.dagvandebinnenvaart.nl voor alle te bezoeken locaties
en wat daar te zien en beleven is. Let op: voor de meeste
activiteiten is het nodig om vooraf in te schrijven. Dat kan
direct op de website.

De Binnenvaartkrant

29

12 maart 2019

Dag van de Binnenvaart

Zwijndrecht ondersteunt promotie van bedrijfstak

Binnenvaart verdient meer bekendheid
De kracht van de binnenvaart zit ‘m in de mentaliteit. Hard
werken, vrijheidsdenken, veerkracht en doorpakken. Het is een
traditionele sector die ook vernieuwt. Er gebeurt ontzettend
veel en er is dynamiek. Maar er is ook bescheidenheid,
waardoor de wereld van de binnenvaart voor velen een
onbekende wereld blijft. Dat gaat veranderen als het aan de
stichting European Inland Navigation Promotion (EINP) ligt.
En de gemeente Zwijndrecht onderstreept dat volledig.

De gemeente Zwijndrecht is een
echte binnenvaartgemeente. Zo’n
800
binnenvaartondernemers
hebben daar hun thuisbasis en
veel toonaangevende bedrijven
zijn in Zwijndrecht langs de rivier en bij de havens gevestigd.
Zwijndrecht wordt wel de grootste
binnenvaartgemeente van Neder-

land genoemd. De gemeente ziet
dat de binnenvaart als werkgever
veel prachtige kansen biedt en
draagt daarom graag bij aan het
promoten van de binnenvaart.
Wethouder Tycho Jansen van
Zwijndrecht over de sector: “We laten graag zien wat de binnenvaart

Wethouder Tycho Jansen en binnenvaartondernemer Jeanine Brands.
(foto Cees van der Wal)

in huis heeft, hoe groot de diversiteit binnen het vakgebied is en enthousiasmeren jongeren te kiezen
voor een maritieme (of gelieerde)
opleiding.”
“Voor een toekomstbestendige
binnenvaart is actie nodig. De
zichtbaarheid van de sector kan
beter. Geef binnenvaartondernemers een podium om te laten zien
wat voor bijzondere dingen ze
doen. Hier ligt een gezamenlijke
uitdaging voor de koepelorganisaties, ondernemers en gemeente.
Samen werken aan de bekendheid
en het imago van de binnenvaart.”

Binnenvaart promoten
is essentieel voor de
toekomst
Binnenvaartondernemer Jeanine
Brands van Branghetti Holding
BV uit Zwijndrecht weet als geen
ander hoe belangrijk het is om de
binnenvaart te promoten. Jaren
geleden leerde zij haar man kennen en kwam ze terecht in de wereld van de binnenvaart. Ze ging
varen en kreeg passie voor de varende bedrijfstak vol hardwerkende, loyale en veerkrachtige mensen. Naast het bedrijf zet Jeanine
zich in voor het promoten van de
sector om zo een positieve impuls
te geven aan de instroom van personeel.
“De binnenvaart heeft heel veel
moois te bieden en er zijn ontzettend goede en mooie banen.
Alleen is de sector nog veel te
beperkt zichtbaar én onbekend
maakt onbemind. Dat heeft een
negatief effect op de instroom van
personeel. Het is dus essentieel
om de binnenvaart te promoten
bij jongeren, ouders en scholen.”
“Om die reden is vorig jaar de

stichting European Inland Navigation Promotion (EINP) - Wereld van de Binnenvaart opgericht. Deze stichting laat zien wat
de binnenvaart inhoudt en welke
mooie kansen er liggen. We ontwikkelen veel beeldmateriaal en
laten via sociale media en onze
website www.wereldvandebinnenvaart.nl zien wat we doen. En dat
werkt! De stichting wordt steeds
vaker door scholen, gemeenten
en bedrijven benaderd. Er is een
steeds grotere behoefte aan informatie over de binnenvaart en de
carrièremogelijkheden voor jongeren en zij-instromers. Ook organiseren we dit jaar voor het eerst
de Dag van de Binnenvaart”, aldus
Brands.

Maritieme leergang in
Zwijndrecht

voor andere middelbare scholen
in Nederland, volgens wethouder
Jansen: “De gemeente Zwijndrecht
investeert in een betere aansluiting
van het onderwijs op de binnenvaart. Samen met BLN-Schuttevaer
en LOKET Zwijndrechtse Waard
(een vmbo-school, red.) hebben
wij ons sterk gemaakt voor een
maritieme leergang.”
“Leerlingen kunnen vanaf dit jaar
kiezen voor een samengesteld pakket aan keuzevakken dat gericht is
op werken in de binnenvaartsector. Ze maken kennis met de binnenvaart en stromen voorbereid
door naar een vakopleiding. Het
mooie daarbij is dat er vanuit de
binnenvaart een actieve bijdrage
aan dat lessenpakket wordt geleverd.” Aldus Jansen.

Middelbare scholieren in Zwijndrecht kunnen komend schooljaar
voor de eerste keer kiezen voor
een opleiding gericht op de binnenvaart. Een mooie stap voor de
hele regio én een mooi voorbeeld

Ontdek de binnenvaart op
zaterdag 16 maart
Iedereen van de wal kan op zaterdag 16 maart tijdens de Dag van
de Binnenvaart ontdekken hoe fascinerend en verrassend anders
Nederland er uitziet vanaf het water. Mensen stappen aan boord
en ervaren de sfeer van het varen. Om te zien hoe men in de binnenvaart werkt, woont en zijn/haar vrije tijd besteedt op een schip.
Een unieke gelegenheid om te komen zien, voelen, ruiken en ervaren wat er allemaal gebeurt op en rondom het water. Wat maakt
het vak zo leuk en uitdagend? Wat houdt wonen en werken op een
schip in? Kijk op www.dagvandebinnenvaart.nl.
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Angela vlogt aan boord

Promotie uit de praktijk
Wie wil weten hoe het eraan toe
gaat op een binnenvaartschip,
kan op Youtube en
Binnenvaartvlog.nl terecht bij
allerlei vlogs (videoverslagen).
Een van de populaire vloggers
is Angela Wijbenga van der
Mark (26). Zij vaart met haar
man Klaas op het ms Angela W.

ding, bestemmingen, het laden
en lossen… alles wat tijdens een
reis aan bod kan komen.

Andere aanpak

Thuis in de binnenvaart

“In december was ik even gestopt
met vloggen omdat het met het
lage water steeds over hetzelfde
ging. En in januari werd m’n
moeder opgenomen in het ziekenhuis; dus was ik aan de wal
om bij haar te kunnen zijn. Toen
ik een poosje niets had geplaatst,
begonnen mensen te vragen wat
er was en of er nog nieuwe vlogs
kwamen. Ze misten me kennelijk.
Nu ben ik er weer!”

Om met vloggen te beginnen had
Angela een goede reden: zij voelde zich al snel thuis in de wereld
van de binnenvaart, maar haar
familie en vrienden geen idee
hadden van het leven aan boord.
Ze ontdekte dat er heel wat misverstanden bestonden. Om te laten zien hoe afwisselend en leuk
(meestal althans) dat is, begon
Angela met haar videoverslagen.
Eerst alleen op Youtube, en later
ook op Binnenvaartvlog.nl. Ze
was de eerste vlogger uit de binnenvaart die met dat initiatief van
deze krant ging samenwerken.
Dat is inmiddels een jaar geleden.

Vaste abonnees en volgers hebben ongetwijfeld opgemerkt dat
ze sinds kort een andere aanpak
heeft. “Ik leg nu de complete reis
vast. Zodra we gaan laden start ik
‘m op en ik film tot en met het
lossen. Dan wordt de reis het
verhaal. Anders zie je altijd hetzelfde."
"Van het varen maak ik wel kortere shots; anders zou de vlog te
lang duren. Je ziet onder meer het
werk tijdens de vaart, ook door
onze matroos. Ik ga ook weer met
m’n drone vliegen voor opnames
van bovenaf.”

Klaas komt uit de binnenvaart en
zodoende ging Angela ook varen.
Eind 2015 stapte ze bij hem aan
boord (van hun vorige schip, de
Charissa).

Normaal plaatst Angela elke week
een nieuwe vlog. Over het reilen
en zeilen aan boord, over de la-

Stagiaire aan boord
Angela: “Dat meisje had contact gezocht naar aanleiding van de vlogs. Het
blijkt dus te werken!” (foto privécollectie)

Angela heeft inmiddels ‘matroos’
in haar dienstboekje staan. Ze wil

verder met de opleiding tot schipper, maar zet dat plan even in de
ijskast.
Ze legt uit waarom: “Na de zomervakantie komt er een stagiaire
bij ons aan boord, die dan de opleiding tot schipper begint aan de
Maritieme Academie Harlingen.
Dan richten we ons op haar begeleiding.
"Ze heet Feline en is ook al in
onze vlogs te zien geweest. Als ze
aan boord is, gaan we samen met
haar laten zien wat zo’n opleiding
inhoudt en ook een keer mee naar
school om daar te filmen.”

Baan in de binnenvaart
Zo brengen Angela en Klaas in de
praktijk wat ze ook met de vlogs
beogen: mensen infomeren over
de binnenvaart.
Met deze promotie uit de praktijk
is de kans groter dan meer mensen voor een baan in de binnenvaart kiezen.
“In de meivakantie vaart een
meisje een paar dagen mee voor
een snuffelstage. Die had contact gezocht naar aanleiding van
de vlogs en daar had ze het op
school over gehad. Het blijkt dus
te werken!”
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Dag van de Binnenvaart

Binnenvaart, een wereld vol kansen en
mogelijkheden voor jongens én meiden!
Kies je voor de binnenvaart, dan blijf je
in Europa en ga je de zee niet op. Samen
met je werkgever maak je afspraken over je
werktijden. Je bent bijvoorbeeld elk weekend vrij, zodat je vaak naar huis kunt. Of je
vaart 14 dagen achter elkaar en bent dan 14
dagen vrij. In de binnenvaart heb je dus zeker geen baan van 9 tot 5 uur en dat maakt
het werk heel afwisselend. Geen dag is hetzelfde!
De binnenvaart heeft bovendien aangetoond dat het een prima werkgever is voor
vrouwen. Je komt dan ook steeds meer
stuurvrouwen tegen achter het roer.

Team
Aan boord is het teamwerk. Je woont en
werkt samen op het schip. Samen zorg je
ervoor dat goederen en/of personen veilig
aankomen op de plaats van bestemming.
Dit betekent dat je helpt bij het laden en
lossen, en dat je allerlei klussen aan boord
doet.
Denk aan schilderen, motoronderhoud, metaalbewerking, lassen en natuurlijk: varen.

Samen met je collega’s houd je het schip in
goede conditie.
Werk je als schipper, dan komen daar extra
verantwoordelijkheden bij. De binnenvaart
is echt een beroep voor doeners, die graag de
handen uit de mouwen steken.

Wil jij meer zien van Europa en houd je van varen? Kies dan
voor een carrière in de binnenvaart. Meteen bij de start van
je opleiding bij ROC Friese Poort op Urk stap je al aan boord
van een binnenvaartschip en vaar je over Europese rivieren en
kanalen. Het avontuur tegemoet!

Bij ROC Friese Poort op Urk word je opgeleid voor dit veelzijdige beroep. Je kunt
kiezen voor een tweejarige opleiding tot
matroos (niveau 2). Je kunt ook instromen op niveau 3 voor de 3-jarige opleiding schipper of niveau 4 voor de opleiding kapitein/ondernemer. En natuurlijk
biedt ROC Friese Poort de mogelijkheid
tot doorstromen na het behalen van je
diploma.
De binnenvaartopleidingen worden in
de Beroeps Begeleidende Leerweg-variant
(BBL) aangeboden. Dit betekent dat je meteen gaat werken als lichtmatroos. En dus ga
je ook meteen al verdienen. Naast je werk
aan boord kom je acht weken per jaar naar
school voor het volgen van de theorie. ROC

Friese Poort kan je helpen bij het vinden van
een werkplek.

Praktische lessen
Naar school gaan betekent zeker niet dat je
steeds in de boeken zit. Ook op school ga
je aan de slag met de praktijk. ROC Friese
Poort Urk heeft moderne binnenvaartsimulatoren en een compleet ingerichte machinekamer met een Wärtsilä-scheepsmotor
waar studenten elke schoolweek een aantal
uren praktijkles krijgen.
Tijdens de praktijklessen wordt er ook
aandacht besteed aan metaalbewerking
en lassen. Ook splitsen en knopen komen
aan de orde. Bij goed weer leer je varen en
manoeuvreren met de zeevletten.

Uit de praktijk:
“Er is veel vraag naar Nederlandse matrozen en schippers voor de binnenvaart. Wij zijn
gewild, omdat wij goed zijn opgeleid en weten waarover we het hebben. Ik vaar op dit
moment in Nederland. Zondagavond bel ik met de schipper om te horen waar ze liggen
en neem ik de trein daarheen. Op vrijdagavond reis ik weer terug. Alleen in het weekend
ben ik thuis. Eerder heb ik ook gevaren in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Hongarije. Dan is het meestal 14 dagen aan boord en dan een langere tijd vrij. Het mooie is dat
je overal komt. Onderweg kun je veel zien en als je ergens bent aangemeerd, ga je alleen
of met je collega’s de omgeving verkennen. Soms sta ik op het dek en komt er een passagiersschip voorbij. Dan denk ik: die mensen hebben 2.000 euro betaald voor hun reisje.
Maar ik krijg betaald en kom op dezelfde plekken. Dan doe ik het nog niet zo slecht.”

Maritieme
opleidingen
op Urk
• Kleinschalig • Goede begeleiding
• Moderne leermiddelen
Wil j� een glansr�ke carrière in de binnenvaart?
Kies voor een BBL opleiding matroos of schipper
binnenvaart.
Voor meer informatie bezoek onze locatie
op de Dag van de Binnenvaart op 16 maart
of meld je aan via www.rocfriesepoort.nl

Kom 16 maart naar de eerste Dag van
de Binnenvaart
Tijdens de dag van de Binnenvaart op zaterdag 16 maart heeft ROC Friese Poort
Urk zijn deuren geopend. Op school kun je op de brugsimulatoren oefenen en de
machinekamer bekijken. Docenten en studenten vertellen je graag meer over de opleiding en bijvoorbeeld het aanbod van kosthuizen op Urk.
Verder ben je van harte welkom om een kijkje te nemen bij:
• de containerterminal Flevokust in Lelystad
• de Rijkswaterstaat centrale meldpost IJsselmeer op de
Houtribsluizen
• één van de zandschepen van Eeltink Nijkerk, gelegen in de
Urker haven; tevens gelegenheid om een stuk mee te varen op
een zandschip
ROC Friese Poort
Lange Riet 2, Urk
www.rocfriesepoort.nl

www.rocfriesepoort.nl
Leeuwarden Dokkum Drachten Sneek Emmeloord Urk

Voor meer informatie kun je bellen met (0527) 63 49 00
Kijk voor het volledige programma van de Dag van de Binnenvaart op:
www.dagvandebinnenvaart.nl.

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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De voordeligste manier
om aan de emissie-eisen
te voldoen

CCNRII emissie-eis

EIA regeling

Zo is bijvoorbeeld deze zuinige en betrouwbare common-rail motor perfect voor de binnenvaart
en ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Hij is verkrijgbaar in 750, 900 en 1000 pk.
Onlangs hebben wij de opdracht gekregen van de heer en mevrouw Bouman
voor het hermotoriseren van motorschip (MS) Maris.

Wij wensen de heer en mevrouw Bouman een behouden vaart!

Maris

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:

De Binnenvaartkrant
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OPEN
SCHEEPVAARTDAGEN
29 - 30 - 31 MAART 2019

WAAGNATIE
E X P O
&
E V E N T S
R i jnkaai 150
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SCHRIJF NU IN
ALS

EXPOSANT

info@osd-antwerpen.be
+32 485 99 55 42

www.osd-antwerpen.be
Naamloos-2 1
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Innovatie en gezelligheid op
Open Scheepvaartdagen
Beursorganisator Expolaen
zet dit jaar voor de tweede
keer in samenwerking met het
Rijn- en Binnenvaartmuseum
de schouders onder de Open
Scheepvaartdagen. Expolaendirectrice Tinne Peeters kijkt
vooruit naar drie boeiende
beursdagen: van 29 tot en met
31 maart.
De Open Scheepvaartdagen vinden al voor de 33e keer plaats.
Begonnen als een soort ‘braderij’
op het eilandje in Antwerpen zijn
ze uitgegroeid tot een volwaardige
binnenvaartbeurs in de Waag
natie.
Die trekt jaarlijks zo’n 5.000 internationale bezoekers en staat –

naast het zakelijke aspect – ook
bekend om haar gezellige karakter.
Op vrijdag 29 maart opent de
Antwerpse havenschepen Annick
De Ridder de beurs om 14.30 uur
officieel.
Vrijdag en zaterdag zijn van oudsher de meer ‘zakelijke’ dagen,
zondag is een familiedag. Peeters:
“Persoonlijke ontmoeting was altijd al een belangrijke pijler onder
de Open Scheepvaartdagen en dat
zal ook altijd zo blijven!”

Internationale
exposanten
Zo’n 150 bedrijven uit België,
Nederland en Frankrijk tonen op
de Open Scheepvaartdagen hun
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laatste innovaties op het vlak
van scheepstechnologie, scheepsinrichting, onderhoud en reparatie, nieuwbouw, digitalisatie enzovoort. Naast de ‘vaste klanten’ zijn
er weer een aantal nieuwkomers
die nooit eerder hebben deelgenomen aan de Open Scheepvaart
dagen.
Daarnaast zijn vakorganisaties,
verenigingen en opleidingsinstituten aanwezig, waaronder het
Kenniscentrum
Binnenvaart
Vlaanderen,
varend
erfgoedorganisaties, het internaat Don
Bosco Wijnegem en Campus Leerhaven.
Ook het Havenbedrijf Antwerpen
en de Vlaamse Waterweg presenteren hun dienstverlening.

29, 30 en 31 maart

Open: dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur
Helpende handen
De organisatoren schakelen professionele partijen in voor onder
meer catering en opbouw, maar
kunnen ook rekenen op de steun
van vrijwilligers. Hoewel de huurprijs voor de Waagnatie gestegen
is, vertaalt zich dit niet door in
hogere huurprijzen voor een
stand. Ook de horecaprijzen zijn
naar goede gewoonte heel democratisch.
De Schroef ondersteunt bij de kinderanimatie, die in de hal plaatsvindt nabij de cateringzone. Met
een goochelshow en talrijke spelactiviteiten kunnen ook de allerjongsten op de beurs hun hart
ophalen!

De toegang is wederom gratis. Op
de parkeerplaats van de Waagnatie kun je de auto voor 5 euro een
hele dag parkeren.
Tinne Peeters kijkt uit naar drie
aangename beursdagen met veel
innovatie, gezelligheid en volop
ruimte om te netwerken. “Het
voorjaar is voor scheepseigenaren een goed moment om zich
voor te bereiden op bijvoorbeeld
een werfbezoek. Ze kunnen op de
Open Scheepvaartdagen informatie verzamelen, prijzen vergelijken
en afspraken maken. Kom vooral
langs. Het is nu al prachtig weer en
we hopen dat ook eind maart het
zonnetje volop zal schijnen.”

www.osd-antwerpen.be

Antwerpse Havenschepen Annick De Ridder:

“Binnenvaart heeft steeds prominentere
rol in de haven”
De Open Scheepvaartdagen
worden dit jaar officieel geopend
door Annick De Ridder (N-VA),
sinds enkele maanden
Havenschepen in Antwerpen.
“Binnenvaart speelt in de
Antwerpse haven een belangrijke
rol die in de toekomst alleen
maar crucialer zal worden”,
aldus De Ridder.
Ze onderbouwt haar stelling met
enkele cijfers: in 2018 is zo’n 40
procent van de goederen in de
haven van Antwerpen per binnenschip vervoerd. Dat was in totaal

99,3 miljoen ton. Wekelijks komen
er gemiddeld 1.000 binnen
schepen in de Antwerpse haven
aan, waarvan 222 frequente containershuttles naar 85 Europese
bestemmingen verspreid over zeven landen.
“Onze haven heeft door zijn
strategische liggen uitstekende
connecties met het Ruhrgebied,
Noord-Frankrijk en bestemmingen in Nederland en België. Je
vindt er een groot aantal kundige
en ervaren binnenvaartschippers
en -operatoren.”

Annick De Ridder (40) maakte al vroeg kennis met de havenwereld:
haar vader was scheepsagent en expediteur. Ze begon haar politieke
loopbaan bij de VLD, maar maakte eind 2013 de overstap naar de
N-VA. Ze is sinds 2004 lid van het Vlaams parlement, waar ze onder
meer actief is in de commissie voor mobiliteit en openbare werken.
Daarnaast is De Ridder al jaren actief in de raad van bestuur van het
Havenbedrijf Antwerpen. Ze studeerde rechten, met maritiem recht
als keuzevak.

Ambitieuze modal split
Met de aankomende wegenwerken
rond Antwerpen is de binnenvaart
volgens De Ridder van onschatbare waarde om de stad en de haven
bereikbaar te houden. Het is dan
ook belangrijk om de voordelen
van deze vervoersmodus breed
onder de aandacht te brengen
van bestaande en nieuwe klanten.
“Binnenvaart is veilig, betrouwbaar en vooral ook duurzaam. We
zetten in op een zeer ambitieuze
modal split waarbij we een stijging
van 38 naar 42 procent in het containersegment willen bewerkstelligen.”
Bij de promotie van de binnenvaart kunnen de Open Scheepvaartdagen volgens de schepen een
prominente rol spelen: “Dankzij
deze vakbeurs, die dit jaar al voor
de 33e keer in Antwerpen plaatsvindt, komen mensen aan de wal
in contact met de internationale
scheepvaart."

"De beurs is een forum dat als
netwerkmoment kan dienen en
op die manier bijdraagt aan het
draagvlak voor de binnenvaart.”

Economische motor
De haven van Antwerpen kent
recordjaar na recordjaar en is
een van de grootste economische
motoren van Vlaanderen met een
jaarlijkse toegevoegde waarde van
20 miljard euro of omgerekend
4,8 procent van het BBP.
Met een tewerkstelling van 60.000
directe en 85.000 indirecte banen
is de haven de basis voor de welvaart van de ruime Antwerpse regio.
“Het beleid moet maximaal trachten te faciliteren maar uiteindelijk
is het de havengemeenschap van
werkgevers en werknemers aan wie
we het succes van de haven danken. Het belangrijkste is dat onze
haven kan blijven groeien zodat
we met nog meer trots naar onze
haven en stad kunnen kijken.”

Annick De Ridder over de Open
Scheepvaartdagen: “Dankzij deze
vakbeurs komen mensen aan de wal
in contact met de internationale
scheepvaart.” (foto Stad Antwerpen)
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Directeur Infrastructuur
zwaait af
Na een dienstverband van
ruim 32 jaar trekt Greet
Bernaers op 1 mei de deuren
van het Havenhuis Antwerpen
achter zich dicht als directeur
Infrastructuur.
Bernaers ging in 1986 als ingenieur aan de slag bij het Havenbedrijf. Naast haar functie als
directeur Infrastructuur bekleedde
ze enkele mandaten bij havengerelateerde bedrijven.
Haar functie vervalt na haar vertrek. De diensten die voorheen
onder de bevoegdheid van Bernaers
vielen, worden bij andere directies
ondergebracht. Het Havenbedrijf
bekijkt momenteel de verdere uitwerking hiervan.
Rob Smeets, directeur Nautische
Operaties, neemt tijdelijk de leiding
over van het departement Infrastructuur.

In een bijzonder stukje natuur aan
de Schelde staken de vrijwilligers
onder de vlag van Port of Antwerp
en Natuurpunt – en met steun van
Mooimakers – de handen uit de
mouwen om afval op te ruimen.
Het Galgeschoor is een getijdengebied van ruim 100 hectare dat
door de Schelde voortdurend in
beweging is. De schorren zijn van
groot belang voor tal van vogelsoorten.

BEDRIJF
ABATO
ADR
ADS VAN STIGT
AEQUITAS
AGAAT NV
ALGEMENE SCHIPPERSBOND
ALPHATRON
ANGLO BELGIAN CORPORATION
ANTWERP UNDERWATER
SOLUTIONS
ARMADOR
ARMADOR BUNKERING
ASTO
ATC MECANIQUE ET
CHAUDRONNERIE
BANDERA
BELGIBO NV
BERGERAT MONNOYEER NV
BESTFUEL
BEZEMER COATINGS
BLOMMAERT NV
BLUE CENTURY
BOND VAN EIGENSCHIPPERS
BOTERMAN TECHNIEK
BTB BUNKERING
BUREAU VERITAS MARINE
BELGIUM & LUXEMBOURG
CADA
CAMPUS LEERHAVEN
CANT MARINE EN INDUSTRIES
CARRON MARINE
CATEC OBERFLAECHENTECHNIK
CCM3
CF TECHNIEK
CFNR
CHANTIER NAVAL DE BEEZ
CHANTIER NAVAL DE MONSIN
CHANTIER NAVAL DE NAMECHE

STAND
207
401
101
351
251
351
655
258
206
204
204
262
102
107
350
401
204
450
254
605
351
253
409
104
650
156
556
556
662
657
507
257
102
102
102

Interactieve kostprijsberekeningstool voor
binnenvaart in de spotlights
STAND 353

Greet Bernaers.
(foto Havenbedrijf Antwerpen)

De nieuwe structuur van het directieteam wordt op 1 april voorgelegd aan de raad van bestuur.

440 vrijwilligers bij
opruimactie Galgeschoor
Aan de zevende editie van
de jaarlijkse opruimactie
Galgeschoor deden zaterdag 9
maart 440 vrijwilligers mee. Dat
waren er twee keer zo veel als
vorig jaar.
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Maar veel afval dat op de Schelde
drijft, komt door de getijden in dit
natuurgebied terecht.
De vrijwilligers wisten zaterdag
enkele tonnen vuil te verzamelen.
De actie vindt altijd vlak voor de
lente plaats zodat de vogels in een
vlekkeloos decor aan het nieuwe
broedseizoen kunnen beginnen.

Port Clean Up
“De opruimactie was ook het
startschot voor de nieuwe Port
Clean Up-campagne van Port of
Antwerp”, aldus havenschepen
Annick De Ridder. “Een eerste
stap om als havengemeenschap de
krachten te bundelen in de strijd
tegen zwerfvuil.”

BEDRIJF
CHANTIER NAVAL VAN
KERKHOVEN
CITBO
351
CLEAN
657
CONCORDIA DAMEN
CORNET GROUP
CUNEUS
CUNEUS
CVO ANTWERPEN
DACOM WERKENDAM
DACOM WERKENDAM BV
DAVECO ACCUVERKOOP
DE GERLIEN VAN TIEM
DE GROOT DIESEL MARINE
DE KLERK STAALCONSTRUCTIE
DE SCHROEF KLEUTERONDERWIJS
DE VLAAMSE WATERWEG
DE WAAL MASCHINEFABRIEK SCHEEPSTECHNIEK
DE WIT BUNKERING
DE WIT BUNKERING NV
DIESEL MECANICA
DIK DE HOLLANDER INTERIEUR
DOOSAN
EBR
EEMSWERKEN
ELECTRONIC SERVICE
EMS - ELECTRIC MARINE
SUPPORT
EOC SCHEEPSVERZEKERINGEN
EURO OFFSHORE
EUROPE @ WORK
FEMM
FKH BATTERIJEN
FLEETGUARD FILTER
GEBHARD ELEKTRO
GO! DE SCHEEPVAARTSCHOOL

STAND
102
657
657
658
657
156
657
655
657
551
201
657
407
353
657
409
409
401
657
507
458
657
657
160
504
657
657
151
608
204
657
156

Ter gelegenheid van de
Open Scheepvaartdagen op
zaterdag 29, 30 en 31 maart
pakt De Vlaamse Waterweg
nv uit met een demo rond het
kostprijsberekeningsmodel
dat is ontwikkeld voor de
binnenvaartondernemers. Samen
met het inmiddels ingeburgerde
River Information System
VisuRIS, dat nu ook in app-vorm
bestaat, zal het kostenmodel een
grote rol spelen in de toekomst
van de binnenvaartsector.
De Vlaamse Waterweg heeft in
samenwerking met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
(KBV) en de Universiteit Antwerpen een kostenmodel voor de binnenvaart ontwikkeld; helemaal op
maat van de binnenschipper. Dit
kostenmodel is een gebruiksvriendelijk model voor de schipper om
de kostprijs van zijn vaartraject te
berekenen.
Het model is ontwikkeld om de
binnenvaartsector verder te professionaliseren. Dit via een wetenschappelijk onderbouwd instrument om hun prijszetting te
bepalen en om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier
hun activiteiten te ontplooien.
Een dergelijk kostenberekeningsmodel bestaat reeds voor de sector
van het wegvervoer. Voor de binnenvaartsector is dit een uniek instrument.
Het
kostprijsberekeningsmodel
wordt op de website van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (www.kenniscentrumbinnenvaart.be/kostprijsberekening) aan

BEDRIJF

STAND

GROOTHANDEL FRANCOIS
409
GROUP MAASBRACHT451
GSK BROKERS
301
GSK INVEST
301
GSK SHIPPING
301
HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
408
HUCHEM GROUP
657
ICBO
351
INDUSTRIAL MARINE SOLUTIONS 401
INSTALHO SCHEEPSBOUW
657
INSTALLATIEBEDRIJF HOKO
657
INTERIEURBOUW
657
INTERNAAT DON BOSCO
WIJNEGEM
407
JC STRAALTECHNIEK
657
JOTUN PAINTS
204
KBC BANK
356
KENNISCENTRUM BINNENVAART
VLAANDEREN
351
KIEBOOM WERKENDAM
657
KOEDOOD
458
L’ALLIANCE BATELIERE DE
LA SAMBRE BELGE
103
LANDTMETERS
107
LANDTMETERS NAVAL STORES
GROUP NV/SA
107
LECOUR & C° BVBA
209
LIQUID CONTROL TRAINING
657
LUXE INTERIEURBOUW
DE LEEUW & VAN VUCHT
256
MAKSOR DIVING
657
MAN ENERGY SOLUTIONS NV
457
MARINTEC SHIPYARD
206
MARI-TEAM BVBA
204
MARITIEM MEDIA
659
MEUSE ET SAMBRE
102
MWM
507
NASSAU
409

de markt ter beschikking gesteld.
De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt hierbij gegarandeerd
dankzij een aanmeldingsprocedure via een toegangscode en een
paswoord. Na het aanmaken van
een account kan de schipper gratis over het model beschikken.
Indien ondersteuning gewenst
is bij het gebruik van het kostenmodel, kan contact opgenomen
worden met het Kenniscentrum
Binnenvaart Vlaanderen. Tijdens
de Open Scheepvaartdagen wordt
een demo gegeven op de stand van
De Vlaamse Waterweg.

VisuRIS
Naast het nieuwe kostprijsberekeningsmodel is er tijdens de Open
Scheepvaartdagen opnieuw veel
aandacht voor VisuRIS. VisuRIS
streeft naar efficiënte innovatie
voor de binnenvaart dankzij een
gebruiksvriendelijk en flexibel systeem. Het verzamelt alle diensten
en informatie voor de varende
ondernemer (onder ander reisplanning, vaarweginformatie, reservering van ligplaatsen) op één
plek en biedt gebruiksvriendelijke
toegang tot River Information Services (RIS). Dit alles is te raadplegen op een pc of via de app op een
smartphone.
VisuRIS is bedoeld om het binnenvaartnetwerk slimmer en eenvoudiger te maken. Zo berekent
de toepassing de mogelijke vaarroute (op basis van getijden, bedieningstijden, calamiteiten en
werkzaamheden) en helpt het actuele verkeersbeeld in VisuRIS om
het scheepvaartverkeer vlotter en
veiliger te laten verlopen. VisuRIS
biedt verder de mogelijkheid tot

BEDRIJF

STAND

NAVAL INLAND NAVIGATION
106
NORTH SEA LUBRICANTS
204
OBSERVATOR VISION
456
OECHIES ELEKTROTECHNIEK
657
OLIEANALYSE
204
OMRU SCHEEPSRAMEN
554
ONS RECHT
351
OONINCKX SCHEEPSONDERHOUD
657
P.H. TINNEMANS
451
PARKER HANNIFIN
601
PORTSERVICE
606
PTB BALLASTPOMPEN
201
PTC
158
RABOBANK ALTENA
57
RADIO HOLLAND
650
RAFA SCHEEPSRAMEN
304
REINTJES BENELUX BVBA
654
RIJN EN BINNENVAARTMUSEUM 210
RUIMSCHOOTS
210
SBM SCHEEPSBOUERS MARITIEM 657
SCHEEPVAARTKRANT MEDIA
503
SCHELDEWERF RUPElMONDE
403
SDK DIESELSUPPORT
657
SERVICE ELEKTRO
601
SERVICE HYDRO
601
SERVICE HYDRO NV
601
SERVICE POWER
601
SHIPIT MULTIMODAL LOGISTICS 250
SIGMA MARINE
450
SSA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS
462
ST. ANTONIUS HOUBEN
451
TGO! DE SPITS BASISSCHOOL
156
TGO! DE SPITS INTERNAAT
156
TINNEMANS FLOATING SOLUTION 451
TOLERANT VZW
210
TRAVELVISION
655

administratieve vereenvoudiging,
zoals online betalingen.

Ook voor pleziervaart
De website www.VisuRIS.be en
de VisuRIS-app zijn dus een must
voor de beroepsvaart, maar ook
een nuttige tool voor de pleziervaart. In VisuRIS kan je alle relevante informatie overzichtelijk online raadplegen, altijd en overal.
Zo kan je aan de hand van onze
handige routeplanner de vlotste
vaarweg uitstippelen. Ook voor
de pleziervaart biedt VisuRIS een
antwoord op heel wat vragen: de
maximaal toegelaten afmetingen
(diepgang en doorvaarthoogte)
per waterweg, de realtime waterstanden, alle reglementering (inclusief de nieuwe vaarsnelheden)
etc.

Van Vlaanderen tot
Europa
Met VisuRIS groeit Vlaanderen
uit tot een Europese RIS-pionier.
De Vlaamse technologie staat bekend als ‘best practice’ voor andere
landen: de tool is afgestemd op
informatie-uitwisseling met alle
actoren en havenautoriteiten binnen Vlaanderen, evenals gelijkaardige systemen van andere landen.
Op langere termijn kan het geheel
evolueren naar een intelligent corridormanagement voor alle grote
Europese vaarwegen, waarin de
Vlaamse havens en waterwegen
belangrijke knooppunten vormen.
Nieuwsgierig naar moderne toepassingen van tools zoals het
kostprijsberekeningsmodel en de
VisuRIS-app? Kom dan naar stand
353 van De Vlaamse Waterweg
voor een gratis demo.

BEDRIJF

STAND

TRESCO ENGINEERING
155
TV DREDGING
657
TVM
209
UNIE DER CONTINENTALE VAART 351
UVO DEKZEILEN EN BACHES
107
UVO YACHTING EQUIPEMENT
107
VAN BALLEGOOI
BOEGSCHROEVENSYSTEMEN
204
VAN BALLEGOOI
BOEGSCHROEVENSYSTEMEN 201
VAN DER VELDEN MARINE
SYSTEMS
653
VAN LIER INSTALLATIETECHNIEK 451
VAN STAPPEN & CADA
650
VAN WIJK
657
VAN WIJK STUURHUIZEN
657
VANS BUNKERS
251
VAREND ERFGOED
210
VBR
351
VEKA GROUP
657
VEMASYS
605
VERHAAR OMEGA BV
157
VISSERS & VAN DIJK
451
VM MOTORY
507
VOKA COMMISSIE BINNENVAART 351
VOLVO PENTA
556
VVBHV
210
WATER-RANT
210
WERKENDAM MARITIME
INDUSTRIES
657
WERKHUIZEN FLORIMOND
KETELS NV
406
WERKINA WERKENDAM
657
WINDEX ENGINEERING
657
YANMAR
507
YERSEKE ENGINE SERVICES
401
ZEIL & VLAGGEMAKERIJ
R. DE WIT
107
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Bezoek ons op stand
462 tijdens de Open
Scheepvaartdagen
Antwerpen

OOk naar de beurs?
BEZOEK DAN TIJDENS DE
OPEN SCHEEPVAARTDAGEN 2019
STANDNUMMER 254

.

STANDNR

254

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

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

Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

www.defibrion.com

Maak uw schip hartveilig
met een AED

EEN HARTSTILSTAND…
ook op uw schip kan het gebeuren

Heartsine AED’s van Defibrion
Zijn de meest waterbestendige AED’s (IP56)
Worden geleverd met kast of wandbeugel
Bieden de laagste prijsgarantie
Worden door ons bij u geïnstalleerd

S PE CI A
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AC T I E P
RIJS

,
5
9
1 1 -kast

AED
f
e
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u
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tage!
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Wilt u meer weten?
Ontmoet ons dan tijdens de Open Scheepvaartdagen te Antwerpen en doe mee aan onze reanimatie-demo!
U kunt ons vinden op standnummer 552 of neem contact op via www.defibrion.com

AED- EN BHV- SPECIALIST
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Totaalpakket voor eerste hulp bij hartfalen
STAND 552

Bij acute hartproblemen telt elke
seconde. Om die reden schaffen steeds
meer organisaties een automatische
defibrillator (AED) aan. Speciaal voor
kleinere bedrijven heeft Defibrion
een aantrekkelijk totaalpakket op dit
gebied samengesteld. Op de Open
Scheepvaartdagen kun je kennismaken
met dit pakket en reanimatiedemo’s
bijwonen.
Defibrion is leverancier van producten en
diensten die met eerste hulp te maken hebben. Het bedrijf is exclusief importeur van
HeartSine-AED’s voor de Benelux en Frankrijk.
De hoofdvestiging zit in Groningen en er
zijn nevenvestigingen in Frankrijk en het
Vlaamse Sint-Niklaas. Defibrion levert aan
grote bedrijven en overheidsinstanties maar
ook steeds vaker aan kleine en middelgrote
bedrijven.

Snel in actie
“In België krijgen jaarlijks gemiddeld
12.000 mensen een hartstilstand buiten
het ziekenhuis”, vertelt Maarten Van Duyse.
“Bij hartfalen is het belangrijk om onmiddellijk te handelen. Als je binnen drie tot
zes minuten na een hartstilstand een eerste
shock kunt toedienen met een AED, stijgt
de overlevingskans van 5 naar 75 procent.
Na zes minuten gaat de overlevingskans per

minuut met 10 priocent naar beneden.”
“Hulpdiensten zijn over het algemeen binnen vijftien tot twintig minuten ter plekke.
Gaat het om een noodgeval op een schip,
dan kan dit soms langer duren. Daarom is
het aanschaffen van een AED ook voor binnenvaartondernemers zeker het overwegen
waard.”

Aantrekkelijk totaalpakket
Dit hoeft niet eens erg duur te zijn. Defibrion
heeft een totaalaanbod voor scheepvaartbedrijven en de binnenvaart samengesteld.
Voor 1.195 euro krijg je een kwalitatief
hoogstaand AED-toestel inclusief een volledig accessoirepakket (onder andere metalen kast met alarm, beademingsmasker en
deken).
Defibrion komt de AED installeren en geeft
een instructie. In plaats van een kast om de
AED in op te hangen kan aan boord van
schepen ook worden gekozen voor een
ruimtebesparende wandbeugel of rugtas.
“We komen de situatie ter plekke bekijken
en kijken wat de beste oplossing is.”

Begeleiding tijdens het
reanimeren
Een instructie om met de AED te leren werken is fijn, maar wat als je in paniek raakt
op het moment dat je het toestel écht nodig
hebt?
“De AED begeleidt je tijdens de reanimatie stap voor stap met zowel gesproken als
visuele instructies. Je wordt van a tot z

door dit proces geleid. Er is zelfs apparatuur die aan de hand van hartmetingen real
time feedback geeft tijdens de reanimatie.
Bijvoorbeeld om de borstkas steviger in te
drukken.”

Demo’s op de beurs
Defibrion biedt ook onderhoudspakketten
op maat voor het (jaarlijks) servicen en controleren van de AED. Na een inzet komt het
bedrijf binnen 24 uur langs (in de Benelux)
om de AED weer volledig in werking te stellen. De vervanging van de batterijen en elektroden na een inzet en het verstrijken van de
houdbaarheid is inbegrepen. Op wens verzorgt het bedrijf extra herhalingstrainingen
rondom levensreddend handelen. Afhanke-

FKH Batterijen: advies en service
STAND 608
Batterijen zijn er om energie te geven. Daarom levert FKH Batterijen
BV veilige kwaliteit aan particulier
en rederij voor alle toepassingen.
Frits Hardeman vertegenwoordigt met zijn medewerkers de
firma FKH. De firma adviseert en
verkoopt start- en tractieaccu’s,
omvormers, laders en verdeelsystemen. Vanuit de vestiging
in Nijmegen wordt door geheel

Nederland, België, Duitsland en
Noord-Frankrijk geleverd.
De service is 7 dagen per week en
24 uur per dag. “Eén telefoontje
naar (024) 373 88 75 en u wordt
direct geholpen. Binnen de kortste
tijd staat er een van de FKH-werkbussen voor het schip. Met uitgebreid equipement aan boord, om
het schip voeding te geven!”
De storing wordt geanalyseerd;
indien nodig is er ruilapparatuur
bij de hand. Ondanks geavanceerd
uitgevoerde schepen draait er zonder spanning niets aan boord.

Stroom is de bron. FKH staat voor
kwaliteit, service en snelheid. Ze
komen, helpen plaatsen, sluiten
de batterijen aan en beproeven de
installatie op zijn deugdelijkheid.

Zichtbaar voor de markt
“Persoonlijk advies en klantgerichte service zijn speerpunten van
het bedrijf en dan wil je zeker op
de Open Scheepvaartdagen van
Antwerpen aanwezig zijn.”

www.fkhbatterijen.nl

lijk van onder meer de bedrijfsgrootte zijn er
verschillende opties.
Op de Open Scheepvaartdagen verzorgt
Defibrion om de twee uur een demo van 20
minuten waarin de werking van de AED met
behulp van een dummy wordt toegelicht.
Je leert ook hoe je aan boord met een klein
team de beste zorg kan toedienen.
“De apparatuur die we verkopen kan levens redden”, besluit Van Duyse. “Daarom
hechten we veel belang aan sensibilisering
en training. Vooropgesteld dat we niet hopen dat je de AED ooit zult moeten inzetten
omdat iedereen gewoon gezond blijft!”

www.defibrion.be
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T: +32 (0)3 326 70 90
Vosseschijnstraat, Haven 140 • B-2030 Antwerpen
E: info@vanstappen.eu • I: www.vanstappen.eu

• Elektrische en elektronische herstellingen
• Start- en traktiebatterijen
• Batterijladers en omvormers
• Navigatieapparatuur (Radio Holland, Furuno, Sailor e.d.)
• Satellietantenne’s
• Camerasystemen
• Generatorsets (Hatz, John Deere, e.d.)
‹ Open Scheepvaartdagen 2019 ›

OFFICIEEL DEALER RADIO HOLLAND
NAVIGATIE APPARATUUR

Waagnatie Expo & Events | Vrijdag 29 maart 2019 van 14.00u – 20.00u
Rijnkaai 150 | Zaterdag 30 maart 2019 van 14.00u – 20.00u
2000 Antwerpen | Zondag 31 maart 2019 van 14.00u – 20.00u

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

STAND 608

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

FKH ACCU’S

Het gehele NAVAL-team heet jullie
van harte welkom voor een drankje
op standnummer 106

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

www.naval-barging.com

www.

.be

One Platform – Any Use Case
Vlootbeheer

Beheer van bedrijf

Logistieke planning

In één oogopslag jouw vloot

Operationele doeltreffendheid

Plan, beheer en controleer uw
volledige vloot via 1 centraal
online platform. In één oogopslag
beschikt U over de volledige
waaier
van
onderhoud,
certificaten tot de planning van
de bemanning en volledige
geautomatiseerde logbook.

Logistieke
planning
vereenvoudigd en transparant.
Plan schepen en lading, trace and
track en ontvang notificaties
wanneer
de
ETA
wijzigt.
Ondertussen worden alle charters
en andere documenten veilig
bewaard op het platform.

Veiligheid

In één klik jouw bedrijf

Door
alle
gegevens
te
vergaren/verzamelen in elke stap, wordt er
een meerwaarde gecreeerd voor jouw
bedrijf. Naast transparantie tussen alle
partijen , worden ook efficientie en
geoptimaliseerde processen verzekerd.
Monitor uw KPI’s en verwachtingen in realtime.

Financieel

Geintergreerd in de kern

Op maat gemaakte oplossing

In samenwerking met de vertrouwde
veiligheid en kwaliteit experten , biedt
VEMASYS
een volledig kwaliteit en
veiligheid management systeem, volledig
geintegreerd in de kern en hoog in het
vaandel gedragen.

Ons financieel platform is volledig gericht
op
de
specifiteiten
van
het
binnenvaartondernemen.
Het
vloeit
naadloos over in de logistieke modules en
creëert een end to end overzicht op
financiele informatie. Zo eenvoudig en
overzichtelijk was boekhouden nooit
tevoren. Het aanmaken van facturen,
rapporten en logbook gebeurt met
minimale input.

Bezoek ons op

29-30-31 Maart 2019
Stand 605

7-8-9 Mei 2019
Stand 138
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Schouders onder een
schone Schelde
27 partijen pakken gezamenlijk
het probleem van zwerfvuil
in en rond de Schelde aan.
Ze ondertekenden hiertoe
het samenwerkingsconvenant
‘Schone Schelde’, gefaciliteerd
door Rijkswaterstaat.
Op de oevers van de Schelde, in
de uiterwaarden en bij stuwen en
sluizen ligt na elke hoogwater
periode veel zwerfaval. Als dit niet
wordt opgeruimd stroomt het verder naar zee en vergroot daar de
bekende ‘plastic soep’.
In Zeeland organiseren verschillende partijen jaarlijks een aantal opruimacties op en rond de
Schelde. Eén keer per jaar is er een
gezamenlijke opruimactie onder
de naam Schone Schelde.

Aanpak bij de bron
Samenwerking is belangrijk om
het probleem bij de bron aan te
pakken. Hoe meer organisaties en
personen zich verantwoordelijk
voelen voor het probleem, hoe
meer bewustwording ontstaat.

Het convenant stimuleert deze
samenwerking.
Rijkswaterstaat
levert een bijdrage door te moni
toren, het afvalbeheer op het
eigen areaal te verbeteren en opruimacties te organiseren. Ook
ondersteunt de Nederlandse vaarwegbeheerder educatie- en communicatietrajecten.
De partners die meedoen aan het
convenant zijn: Rijkswaterstaat,
Provincie Zeeland, waterschap
Scheldestromen, de gemeenten Borsele, Noord-Beveland,
Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, HZ
University of Applied Sciences,
North Sea Port, Haven van Antwerpen, Amels, Dow Chemical,
KIMO, Plastics Europe Netherlands,
Natuurmonumenten,
NME Schouwen-Duiveland, MEC
De Bevelanden, IVN, Nationaal
Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Reinigingsdienst,
Doe mee Verlos de zee, Zeeuwse
Milieufederatie, Zero Plastic Rivers
en Schoon Zeeland.

LNG-bunkerponton
komt in 2020
Medio 2020 gaat in de Antwerpse
haven een bunkerponton voor
vloeibaar aardgas (LNG) in bedrijf. Het wordt gebouwd door
de Belgische aardgasnetbeheerder
Fluxys in samenwerking met Titan
LNG uit Nederland.
Het ponton aan kaai 526-528 gaat
binnenschepen en kleine coasters
bevoorraden.

Fluxys levert al LNG aan schepen
in de Antwerpse haven, maar vooralsnog alleen met tankwagens.
Het 70 meter lange ponton is
identiek aan het ponton van
Titan LNG dat over enkele maanden als eerste LNG-bunkerponton
in Noordwest-Europa in Amsterdam in bedrijf zal worden genomen.
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Opleidingen gaan samenwerken
In de Marinebasis van Zeebrugge
hebben de marinetak van de Belgische Defensie, de Hogere Zeevaartschool (HZS) Antwerpen en
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) het startschot
gegeven voor het nieuwe ‘Maritime
Competence and Career Centre’
(MC3).
Binnen deze koepelorganisatie
bundelen de drie instituten hun
maritieme beroepsopleidingen en
delen ze voorzieningen, waaronder
het zwembad voor duikoefeningen
en de kazerne voor brandweer
oefeningen.
VDAB en Defensie werken al sinds
2008 samen rond rekrutering en
opleiding. Met de Hogere Zeevaartschool wisselde VDAB al docenten
uit. Door de oprichting van een
gezamenlijk
opleidingscentrum
kunnen cursisten voor maritieme
beroepen beter opgeleid worden
en kunnen er gelijkwaardig erken-

de certificaten worden afgeleverd.
Daarmee kunnen ze gemakkelijker
van de ene maritieme werkgever
naar de andere overstappen.
Het MC3 leidt mensen op voor
zowel het bedrijfsleven als overheden. Het aanbod omvat opleidingen voor de zeevaart, kustvaart,

visserij en commerciële yachting.
In de toekomst zouden daar ook
opleidingen voor de binnen- en
pleziervaart kunnen bijkomen.
(foto Defensie)

Eerste schip op waterstof komt
naar Antwerpen
Voorafgaand aan de Open Scheepvaartdagen meert in de Antwerpse
haven de Energy Observer aan,
het eerste vaartuig ter wereld dat
op waterstof vaart. De catamaran
is van 22 tot en met 24 maart te
bezichtigen in het Kattendijkdok.
Het schip maakt gebruik van een
mix van hernieuwbare energiebronnen en een systeem dat waterstof uit zeewater produceert.
Het vaart volledig autonoom en
produceert geen broeikasgassen of fijnstof. De Energy Observer is momenteel bezig aan een
wereldreis. Hij doet 50 landen en

110 havens aan. De finish staat
gepland net voor de start van de
Olympische Spelen van 2020 in
Tokio.

Watt’s Next
Naar aanleiding van zijn komst
naar Antwerpen kan in het Kattendijkdok ook een informatiedorp
worden bezocht. De interactieve
tentoonstelling Watt’s Next toont
hoe de haven van Antwerpen werkt
aan de groene energie van morgen.
De zeehaven is een kruispunt in
de energietransitie. Hernieuwbare
energie wordt er opgewekt, komt

eraan, wordt opgeslagen en vervolgens omgezet naar andere energievormen en chemische basisproducten. In samenwerking met
de havengemeenschap bouwt het
Havenbedrijf aan een CO2-neutrale en energie-efficiënte haven. Zo
wordt er nu al voor 171 megawatt
aan windstroom geproduceerd en
komt er vaste infrastructuur om
bijvoorbeeld LNG aan te bieden
voor binnenschepen en kleinere
zeeschepen.

Armador Energy

Smeeroliedieptefiltratie voor 4-takt marine
dieselmotoren
STAND 204
Het CJC-scheepsoliefiltersysteem
biedt eigenaars en exploitanten
een eenvoudige, kosteneffectieve
en efficiënte methode om de
oliekwaliteit te behouden en
aan de OEM-vereisten voor
smeeroliereinheid te voldoen.
Het CJC-scheepsoliefiltersysteem
is specifiek afgestemd op het reinigen van smeerolie van 4-takt
scheepsdieselmotoren. Het oliefiltersysteem is offline geïnstalleerd;
vergelijkbaar met bijvoorbeeld een
centrifugaal filter, behalve dat alle
aspecten van installatie, bediening
en onderhoud veel eenvoudiger
zijn.
De CJC Flow Drive biedt een automatische aanpassing van de reinigingscapaciteit om te zorgen voor
een continue, efficiënte en economische reiniging, zowel wanneer

de motor draait als wanneer deze
in stand-by wordt gehouden. De
CJC Flow Drive en een reeks CJCfilterinserts maken het systeem
ideaal voor een verscheidenheid
aan motorsystemen.
Met een beschikbaarheid van
meer dan 98 procent en bij de
juiste keuze van CJC-filterinserts
zal de oliefilter voldoen aan de
OEM-smeerolievereisten en normaal ook de levensduur van de
smeerolie en het interval tussen de
grote onderhoudswerkzaamheden
verlengen.

• geen voorverwarmer en regel
apparatuur voor voorverwarmer
• geen behoefte aan behandeld
water of onder druk staande lucht
• kleine ecologische voetafdruk

Kwalificaties
• voldoet aan de regels en voorschriften van de klassenmaatschappij
• ontwerp goedgekeurd door grote
klassenmaatschappijen
• gevalideerd en aanbevolen door
grote motorfabrikanten

Operationele voordelen
• olieverbruik [g/kWh] wordt tot
60 procent gereduceerd
• energiebesparing in het bereik
van 80-97 procent ten opzichte
van traditionele offline smeeroliereinigingssystemen

Werking & onderhoud
• verhoogde levensduur van de

smeerolie
• continue reiniging 24/7/365
– ongeacht of de motor loopt of
stand-by is
• beschikbaarheid van meer dan
98 procent
• eenvoudig te bedienen

• ongecompliceerd onderhoud
• geen ongecontroleerde slibvorming van smeerolieresten

Eenvoud
• gemakkelijk achteraf inbouwen
en installeren

De terugverdientijd voor een CJCscheepsoliefiltersysteem varieert
naar gelang de motor en het filtersysteem tussen één tot twee jaar.
“Indien u interesse heeft om uw
operationele kosten permanent
te verlagen, breng ons zeker een
bezoek op stand 204.”

www.armador-energy.be
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OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

55
4
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Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

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

STANDNR 157

MANOEUVRING
EQUIPMENT

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

STUURROOSTERS
103 - 662 kW (140 - 900 pk)

MARINE AIR
SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN
Startlucht- en werkluchtcompressoren

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

Official dealer
for Atlas Copco
marine compressors
VERHAAR OMEGA • T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com
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Werkendam kent geen grenzen
STAND 657
Werkendam Maritime Industries geeft acte
de présence op de Open Scheepvaartdagen
in Antwerpen. En niet zonder reden:
België is een belangrijke markt voor de
Werkendamse bedrijven. Steeds meer
Belgische binnenvaartondernemers weten
het: Werkendam is een uitgelezen plek om
schepen af te bouwen, want alle disciplines
zijn in Werkendam aanwezig.
Werkendam is ook dé plek om op efficiënte
wijze reparaties en onderhoud te laten uitvoeren. Of om bijvoorbeeld te bunkeren.
Doordat veel Belgisch binnenvaartverkeer
van en naar Duitsland langs Werkendam
komt, is het voor hen heel gemakkelijk om
hier even vast te maken en zonder veel tijdverlies de benodigde zaken te kunnen regelen.
De kracht van Werkendam? De strategische
ligging en de diversiteit, de samenhang en
samenwerking van maar liefst 38 maritieme bedrijven. Werkendam heeft alles aan
boord: werven, constructiebedrijven, mari
tieme dienstverleners en toeleveranciers.
Tijdens de Open Scheepvaartdagen zijn vertegenwoordigers van de bedrijven aanwezig
op stand 657.

Ook buiten Nederland en België
Werkendammers zijn ook buiten Nederland
en België actief; zij zijn over de hele wereld
te vinden. Een paar voorbeelden:
* De servicemonteurs van De Waal komen
in de meest luxe jachthavens ter wereld,
zoals Monaco. Zij zijn present als er onder
houd of reparatie van roersystemen of stuurmachines nodig is. Dit geldt ook voor de
monteurs van Werkina – ook zij leveren
wereldwijd nazorg op de scheepselektro van
superjachten.
* De bemanning van de schepen van Eemswerken zorgt ervoor dat goederen veilig over
zee van a naar b gebracht worden, vooral op
de Noordzee en de Middellandse zee. Ook
draaien zij er hun hand niet voor om bijvoorbeeld een sleepboot in Curaçao of een
schip in Gabon af te leveren.
* De ingenieurs en bouwers van TMS maken
allerlei equipment voor een pompstationsteiger in de Dode Zee in Israël.
* Hoogendoorn MBI verzorgt de refit aan
boord van de ijsversterkte Ortelius die expeditiecruises maakt in het Noordpoolgebied
en Antarctica. Het komt ook voor dat de
mannen van Hoogendoorn gedurende een
reis over zee aan boord van een schip hun
werk doen.

* De duikers van Maksor hebben een mooie
klus in de tropen: op Bonaire hebben zij een
steiger voor de cruiseschepen gebouwd, wat
resulteerde in vervolgopdrachten op andere
locaties op het eiland.
* Concordia Damen is actief in Paraguay;
daar hebben zij onder andere het grootste
binnenvaartcontainerschip gebouwd en in
de vaart gebracht.
* SDK Dieselsupport is ook zo’n bedrijf dat
regelmatig buiten de landsgrenzen werkt.

De medewerkers draaien hun hand niet om
voor de revisie van een motor van een schip
dat bijvoorbeeld bij Cuba ligt.
Kortom: Werkendammers zie je overal…
van België tot Bonaire en van de Noordpool
tot de Zuidpool.

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
10 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

2 constructiebedrijven

Alles aan boord.

De Binnenvaartkrant

41
Open

Scheepvaartdagen

12 maart 2019

12

STAND
204

Eén met
de wereld

DIEPTEFILTRATIE
SMEEROLIE & BRANDSTOF

Vind alvast je inspiratie op
www.portofantwerp.com/jobs
of bezoek ons tijdens de
Open Scheepvaartdagen
op beursstand 408.

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

KOM NAAR ONZE STAND OP DE OPENSCHEEPVAARTDAGEN
(29-30-31 MAART) EN ONTDEK DE VISURIS-APP!

VRAAG OVER DE BINNENVAART?

0800 30 440 OF VisuRIS.BE
+32 78 055 440 (VANUIT HET BUITENLAND)
Van scheepvaartberichten tot een tactische én strategische verkeersbeeld (Inland AIS),
al onze technologieën staan ter beschikking van betrokkenen bij de binnenvaart. VisuRIS
bundelt daarnaast ook de elektronische binnenvaartkaarten (Inland ECDIS) en verwerkt
elektronische meldingen in een handomdraai. Want samen gaan we vlotter vooruit!

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit
voor Europese verbindingen
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WIJ ZIJN ER OOK WEER!

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

Bel of app naar +31 611363519
en we maken een afspraak
voor op de beurs!
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Welkom op onze stand 160 op de
Open Scheepvaartdagen in Antwerpen
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werkelijkheid

Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe
Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352
E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine

ERFOLGREICHE ZUKUNFT
Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche,
setzt seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort.
Die Viking-Familie wartet auf Sie! Erleben Sie, warum wir mit unserer Personal-Philosophie
und flexiblen Freizeitsystemen eine in unserer Branche überdurchschnittliche
Mitarbeiterbindung erreichen und stolz auf eine sehr loyale und langjährige Crew blicken.
Für unsere Flussschiffe suchen wir Sie ab sofort als:
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w)
UNSERE ANFORDERUNGEN:
Rheinpatent bis Basel bzw. Mannheim
und/oder Donaupatent
Gute Streckenkenntnisse
Deutsche und/oder
Englische Sprachkenntnisse von Vorteil
Gute Umgangsformen

IHRE HERAUSFORDERUNGEN:
Gesamtverantwortung für die Sicherheit an Bord unter Einhaltung
der vorgegebenen Richtlinien und Gesetze
Gewährleistung des fachmännischen Schiffsbetriebs
Wir freuen uns auch über Bewerber aus der Fracht-/Tankschifffahrt!
Bei Eignung werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult.

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcruises.com/careers.
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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

De Binnenvaartkrant

39
Open

Scheepvaartdagen

15

12 maart 2019

Ook de binnenvaart
is bij ons van harte
welkom!

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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Uw specialist in scheepselektrotechnische
installaties in de binnenvaart.
Onze activiteiten omvatten het complete traject van advisering, ontwerp,
uitvoering, in bedrijfstelling, service en onderhoud van elektrotechnische
installaties aan boord van binnenvaartschepen en baggerschepen, tevens
verzorgen wij besturingen van dieselmotoren en generatorsets voor
diverse doeleinden.
Bunkerhaven 22 • 6051 LR Maasbracht
Telefoon: 0475 - 464667 Fax: 0475 - 597770
www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl

Beste sympathisant van het varend
erfgoed,
Zes verenigingen, met een hart voor varend
erfgoed, staan samen op een stand op de
Open Scheepvaartdagen in de Waagnatie
te Antwerpen: Rijn-& Binnenvaartmuseum,
Historisch Vaartuig (VVBHV), Tolerant vzw,
Scheepsmodelbouw Antwerpen (SMA),
Water-rAnt en Ruimschoots vzw.
De stand Varend Erfgoed Verenigd wordt

stand

556

dé ontmoetingsplaats voor ieder die het
nautisch erfgoed een warm hart toedraagt.

√ VOLVO

VOLVOPENTA
PENTAofficieel
officieelbedrijfsvaart
bedrijfsvaart dealer
dealer

Bekijk er de modellen, demonstraties,

√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
 Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties,
motorinstallaties
stuurinstallaties,
motorinstallatiesdiverse
diverse
merken,
aslijnen,
etc.
merken,
aslijnen,
etc.
√ SPECIALIST
SCHROEVEN-–eigen
eigenherstelherstel
SPECIALIST SCHROEVEN
dienst
met
jarenlange
ervaring
dienst met jarenlange ervaring
√ BOUW,
enen
HERSTELLING

BOUW,ONDERHOUD
ONDERHOUD
HERSTELLING
diverse
vaartuigen
eigen
hellingtot
tot50
50m
m
diverse vaartuigen – eigen helling

DRAAI- en
en FREESWERKEN
FREESWERKEN in
√ DRAAIineigen
eigenwerkwerkplaats - schroefassen, roerkoningen, etc.
plaats – schroefassen, roerkoningen, etc.
 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen

video’s, foto’s, brochures en ontmoet er de
medewerkers van de verenigingen.
Tot ziens op de beurs!

CARRON
MARINE BVBA
Havenlaan
84
Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
België

B-9060 Zelzate
TT
+3209/345.61.71
9 345 61 71
F +32 9 345 61 47
F 09/345.61.47
info@carronmarine.be
INFO@CARRONMARINE.BE

www.carronmarine.be
WWW.CARRONMARINE.BE
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Nieuwe naam voor
Antwerp East Terminal
De containerterminal Antwerp
East, onlangs overgenomen
door Van Moer Logistics,
wordt omgedoopt in Dennie
Lockefeer Container Terminal
(DLCT). Dit als eerbetoon aan
de onlangs overleden directeur
van Van Moer Logistics, Dennie
Lockefeer.
Eigenaar Jo van Moer zei dit in
gesprek met het Vlaamse logistieke online vakblad Flows. Van Moer
Logistics nam onlangs de aandelen van DP World (80 procent) en
het Havenbedrijf Antwerpen (20
procent) in de terminal over.

(foto Stad Antwerpen)

Geluidoverlast

Delwaidedok wordt
Bevrijdingsdok
Het Antwerps stadsbestuur
doopt het Delwaidedok om
in Bevrijdingsdok, als herinnering aan de bevrijding van
Antwerpen 75 jaar geleden.
Het advies voor de nieuwe
naam is overgebracht aan het
Havenbedrijf, samen met de
vraag om de naam officieel te
maken tijdens de Bevrijdings-

dagen, in het weekend van 6,
7 en 8 september 2019.
De naam Delwaidedok bleek
onlangs onhoudbaar na het
verschijnen van het boek
1942. Het jaar van de stilte van
professor Herman Van Goethem. Dit bracht de actieve rol
aan het licht van burgemeester Leo Delwaide tijdens de

razzia’s tegen de Joden in
1942. Delwaide was de langstzittende havenschepen: die
functie vervulde hij van 1959
tot 1978.

Antwerp East, opgestart in 2013
als containerhub in het directe
achterland van de Antwerpse
haven, heeft zich voortvarend ontwikkeld maar ligt sinds enkele weken grotendeels stil als gevolg van
geluidoverlast.
Van Moer Logistics kondigde bij
de overname aan werk te maken
van het probleem en stelt momenteel in overleg met de autoriteiten
en omwonenden een actieplan
op. De groep gaat investeren in geluidsmaatregelen en materieel.
Met het verwerven van de terminal langs het Albertkanaal in
Grobbendonk kan Van Moer klan-

ten nog beter bedienen op intermodaal vlak. De terminal verwerkt
goederenstromen uit Vlaanderen,
Frankrijk en Antwerpen en heeft
verbindingen met de zeehavens
van Antwerpen en Rotterdam.
“Wij geloven sterk in het belang
van modal shift”, aldus Jo Van
Moer.
Via het groepsonderdeel iBarge
investeert Van Moer tevens in het
uitbouwen van de eigen scheepscapaciteit. iBarge heeft momenteel
vijf containerschepen en vier duwbakken.
Een zesde schip, de Denford,
komt eind dit jaar in de vaart.
Ook dit schip is vernoemd
naar voormalig Van Moerdirecteur Dennie Lockefeer, die
begin dit jaar overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval.
Lockefeer was in 2013 (toen nog
werkzaam bij DP World) betrokken bij de start van Antwerp East
en begon in 2018 de onderhandelingen voor de overname door Van
Moer.
Met de uitbreiding van de vloot
geeft Van Moer ook invulling aan
de onlangs overeengekomen samenwerking met Liège Container Terminal. Er komt een extra
verbinding tussen Luik en Antwerpen met een tussenstop in
Grobbendonk.

Workinlux is een zakencentrum
gespecialiseerd in de verhuur van
burelen voor bedrijven actief
in de scheepvaart.
Ideaal gevestigd in Luxemburg
en wel in het drielandengebied in

NOG MAAR ENKELE
BURELEN TER BESCHIKKING

het noorden van het land,

WorkinLux: 19, Gruus-Strooss, L-9990 WEISWAMPACH, Luxemburg | +352.26.37.59.86 | hello@workinlux.com | www.work-in.eu

Samen met Kohnen & Partners

waardoor de klanten op een
effectieve manier internationaal
zaken kunnen doen.

verzorgen wij u bij opstart in het
Kohnen & Partners
A Luxembourg specialized & dedicated team
• Accounting for operational & financing/holding companies
• Audit (Commissaire aux comptes)
• Tax matters (Corporate/Personal Income Tax & VAT)
• Trust services (domiciliation, directorship, company incorporation)
• Training in accounting & Tax fields

zakencentrum een zeer fiscaal
vriendelijke oplossing.
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• 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,…

TVM EN LECOUR & C° OP DE OPEN SCHEEPVAARTDAGEN IN ANTWERPEN

ND 403

RTDAGEN STA

PVAA
OPEN SCHEE

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

Bezoek op vrijdag 29 t/m zondag 31 maart onze gezamenlijke
stand op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen.
Locatie: Waagnatie, Rijnkaai 150. Standnummer 209

Standnummer

450

In samenwerking met

Kiest altijd de juiste kleur!
www.bezemer-coatings.be

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

60 JAAR ER VARING,
PASSIE EN EXPERTISE

HET THERMISCH ONDERBROKEN
PROFIEL VAN RAFA:
GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE
MET BEHOUD VAN STERKTE!
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BEZOEK ONS OP DE

Open Scheepvaartdagen

ANTW

TROTS OM BIJ TE DRAGEN
Rafa Scheepsramen
Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland
T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl

ERPEN

29 - 31 MAART 2019

STAND 304
WIJ KIJKEN UIT NAAR UW KOMST!
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Online solliciteren via vanoord.com/nl/werken-bij
Van Oord Grondstoffen bv, onderdeel van Van Oord Nederland, is een veelzijdig bedrijf dat actief is in de
grond-, weg- en waterbouw. Jarenlange ervaring maakt ons specialist in dit vakgebied. Een gevarieerde
vloot en gekwalificeerd personeel stellen ons in staat een breed dienstenpakket aan te bieden.
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie op het
water gecombineerd met vrijheid, verantwoordelijkheid
en afwisseling? Voor Van Oord Grondstoffen B.V.
zijn wij op zoek naar een schipper en een
stuurman/matroos.
In de functies van schipper of stuurman/matroos ben je
in de breedste zin van het woord verantwoordelijk voor
het schip, de bemanning en de lading. Het mag duidelijk
zijn dat veiligheid en het welzijn van de bemanning
daarin bovenaan staat. Onze beunschepen vervoeren
grondstoffen zoals zand, klei en grind binnen Nederland
en België.

Wij vragen
• Ruime ervaring met beunschepen in de binnenvaart
• Groot Vaarbewijs AB (of voor stuurman/matroos:
dienstboekje met aantekening stuurman of matroos)
• Rijbewijs B
• Voor schipper: radarpatent, marifooncertificaat
(binnenvaart)
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord
en geschrift
• Gedegen kennis van MS Office
• Een zelfstandige collega met een flexibele instelling
De bereidheid om van maandag tot en met vrijdag
van huis te zijn

AR
180 JA
S EN
KENNI
ING
ERVAR
V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

24/7

K
I
E
R
BE
BAAR

Voor vragen of meer informatie kan je
contact opnemen met Margaret van Ooijen,
+3188 – 826 23 33 of kijk op

www.vanoordgrondstoffen.com

AANWEZIG
TIJDENS OSD
ANTWERPEN
29 T/M 31 MRT

PERRY EN CORINA RIJNBERG | BEUNSCHIP LYAM
VERZEKERD SINDS 2017
Toen we in 2018 het beunschip “Lyam” kochten, kozen we opnieuw voor EOC. Met ons vorige schip
waren we ook al bij EOC verzekerd. De kennis en ervaring van de medewerkers is voor ons erg belangrijk,
maar ook de scherpe premie. Het geeft een prettig gevoel als je weet dat je goed verzekerd bent.
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REINTJES Keerkoppelingen
De beste keuze voor Uw schip!
Al ruim 75 jaar verzorgt REINTJES Benelux vanuit Antwerpen de
verkoop en service van REINTJES tandwielkasten en keerkoppelingen
voor de Belgische en Nederlandse scheepvaart, voor visserij,
binnenvaart, luxe yachten, kustvaart en zeevaart.
BEL GRATIS 24u/24: +31 (0)800 4888400 (NL) & +32 (0)800 48884 (B)
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-gears.com

Open Scheepvaartdagen_130x195_Feb2017.indd 1

28.02.2017 14:21:36

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN - STAND 406
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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

BOEK
NU UW
STAND!

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

MI19_210x297_Adv_Bin_Vaart.indd 5

• 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

22/01/2019 14:24
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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 common-rail motor perfect voor de binnenvaart
en ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Hij is verkrijgbaar in 750, 900 en 1000 pk.
Onlangs hebben wij de opdracht gekregen van de heer en mevrouw Bouman
voor het hermotoriseren van motorschip (MS) Maris.

Wij wensen de heer en mevrouw Bouman een behouden vaart!

Maris

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:

