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ABATO Motoren
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www.abato.nl . T: 088-2228600
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3356 LL Papendrecht
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Overslag Rotterdam hard gegroeid
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In de Rotterdamse haven is in het eerste
kwartaal 5,1 procent meer overgeslagen
dan in dezelfde periode vorig jaar. In to
taal ging het om 123,9 miljoen ton tegen
117,8 miljoen ton in de eerste drie maan

den van 2018. De toename deed zich
vooral voor bij containers (5,9 procent
in tonnen) en brandstoffen. Daarentegen
nam de overslag van minerale olieproduc
ten, ijzererts en schroot af.
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dealer

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360
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STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!
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KEERKOPPELING
DEFECT?

Holland Diesel Maassluis

(078) 682 12 14

-

BEREIK
BAAR

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

|

+31 (0)184 67 62 62
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Fluvia

for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

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

Wir suchen:
Rheinpatent
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
Attraktiver
Schichtwechselplan –
Gutes Betriebsklima
3/3 oder 2/2 Wochen on und off
Gutes Betriebsklima
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
– einfach bewerben über unsere
Webseite!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Bewerbungen an:
Webseite!
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Bewerbung über:
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu

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
Aantrekkelijke
rotatieplanning
–
werktijd en vrije
tijd
3/3
of 2/2 weken
op en af
Motiverende
& inspirerende
Motiverende
& inspirerende
bedrijfscultuur
bedrijfscultuur
Sollicitaties eenvoudig via onze
Sollicitaties
website! eenvoudig via onze
website!

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

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

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Fahrgebiet: ARA und Rhein
Anforderungsprofil für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertifikat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpflegung an Bord und der Reisekosten
• fachspezifische Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn A. Fontijne
dispo@intertrans.ch und/oder +41 61 487 90 70

SCHIP VERKOPEN? Kijk op www.theblueworld.nl
24 april 2019
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“Nee” tegen extra geluidseisen
Duitsland wil extra voorschriften
voor geluid en trillingen voor
schepen opnemen in ES-TRIN.
Dat bleek tijdens de bijeenkomst
van het Europees Comité voor de
opstelling van standaarden voor
de binnenvaart (CESNI) op 10
april in Straatsburg. Het CBRB
heeft zich daar tegen verzet.
De voorschriften voor door bin
nenschepen veroorzaakte geluids
hinder en trillingen en de oplos
singen voor de knelpunten daarbij
zijn opgenomen in ESTRIN 2019,
aldus het CBRB in zijn jongste
nieuwsbrief. “Het traject heeft
geleerd dat het – zeker voor de

bestaande vloot – lastig kan zijn
om te voldoen aan de betreffende
regelgeving.”
Het voorstel van de Duitse delega
tie zou voor extra eisen en proble
men kunnen zorgen. Het gaat om
de minimumvoorschriften voor
de blootstelling van werknemers
aan trillingen en lawaai zoals die
is vastgelegd in andere richtlijnen
(voor
arbeidsomstandigheden,
2002/44/EG en 2003/10/EG).

Afgewezen
Volgens het CBRB horen die richt
lijnen niet in ESTRIN, dat een
standaard is met technische voor
schriften voor alle vaartuigen.

“Daarnaast vragen wij ons af of
het juridisch überhaupt mag om
de inhoud van de ene richtlijn te
implementeren in het kader van
andere regelgeving.” Het CBRB
heeft de opname van extra voor
schriften voor geluid en trillingen
in ESTRIN dan ook afgewezen.
Tijdens de vergadering is beslo
ten aan de Europese Commissie
voor te leggen of de inhoud van
de ene richtlijn in het kader van
andere regelgeving kan worden in
gevoerd. Ook de Duitse delegatie
zelf heeft volgens het CBRB ove
rigens juridische vragen over de
(on)mogelijkheid van zo’n verwij
zing of plaatsing in ESTRIN.

“Meer samenwerking nodig voor
Duitse binnenvaartpromotie”
de organisatie na over deelname
aan opleidingsbeurzen en de ont
wikkeling van e-learningmodules.
Via het eigen Forum Sondertrans
porte zet het SPC zich in voor een
grotere rol van de binnenvaart in
het vervoer van zware lading. Op
dit vlak moet volgens de organi
satie meer transparantie worden
gecreëerd. Tijdens de ledenverga
dering is Sander Knut herkozen tot
bestuursvoorzitter. Toegetreden tot
het bestuur is Wolfgang Nowak
van Imperial Logistics, als verte
genwoordiger van de binnenvaart.

(foto AdobeStock)

Het Duitse ShortSeaShipping
Inland Waterway Promotion
Center (SPC) wil de vaarwegen
in Duitsland sterker in de
schijnwerpers zetten. Tijdens
de jaarlijkse ledenvergadering
in Hamburg onderstreepte
bestuursvoorzitter Knut Sander
het belang van samenwerking en
netwerken.
Politiek, verladers, expediteurs en
sectorvertegenwoordigers moeten
volgens hem nog meer de krach
ten bundelen. Het SPC neemt
hierin een open houding aan. “Wij
zoeken samenwerking en geen uit
sluiting door onszelf te zien als dé
vertegenwoordiger van de vaarwe
gen. Alleen door een gezamenlijke
en constructieve dialoog kom je

Zeven gewonden
bij aanvaring op
Nieuwe Maas
In Rotterdam zijn dinsdag 16 april
aan het eind van de ochtend zeven
passagiers aan boord van een riviercruiseschip gewond geraakt. Het
schip voer tijdens het manoeuvreren
tegen een andere, afgemeerde Rijncruiser aan.
Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe
Maas ter hoogte van Tropicana. De
hulpdiensten waren snel ter plaatse.
De zeven gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. (foto MediaTV)

verder. Daarom werken we mee in
verschillende commissies en orga
nisaties. Zo zijn we betrokken bij
de totstandkoming van het Masterplan Binnenvaart.”
Directeur Markus Nölke presen
teerde de plannen van het SPC
op opleidingsgebied. Het SPC wil
meer doen aan het dreigende per
soneelstekort in de binnenvaart.
Nölke: “Wat schiet je ermee op
promotie voor de vaarwegen te
maken als er geen mensen zijn om
de lading te vervoeren. Dit móet
en kán verhinderd worden.”
Om de vaarwegen zichtbaarder te
maken binnen opleidingen geeft
het SPC regelmatig gastcolleges
aan universiteiten en hogescho
len. Het begeleidt ook studenten
bij afstudeerscripties. Verder denkt

Zwijndrecht
kiest Hein van
der Loo als
burgemeester
De gemeenteraad van Zwijndrecht
heeft woensdag 17 april Hein van
der Loo voorgedragen als nieuwe
burgemeester.
Hij is beoogd opvolger van
Dominic Schrijer, die na één ter
mijn niet verder wilde en sinds
1 februari voorzitter is van Ko
ninklijke BLNSchuttevaer. Op dit
moment is Robert Strijk waarne
mend burgemeester.

Bankwereld
Hein van der Loo (48) is een gebo
ren Brabander, getrouwd en heeft
vier kinderen. Hij is lid van het
CDA en woont in Rotterdam. De
bedoeling is dat de nieuwe burge
meester op woensdag 5 juni wordt
geïnstalleerd.
Van der Loo heeft 22 jaar in het be
drijfsleven gewerkt, voornamelijk
in de internationale bankwereld.
Hij staat bekend als sociaal zeer
vaardig.
Hij heeft een brede maatschap
pelijke betrokkenheid in be
stuurlijke
en
toezichthou
dende functies, onder meer bij
Diergaarde Blijdorp, het Hoog
heemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, het Wa
tersnoodmuseum en de Stichting
Haven Charity Gala Rotterdam.

Duitsland: vaartrechten
op Moezel afschaffen
Duitsland wil ook op de Moezel
de vaartrechten afschaffen. Dat
zei de Duitse verkeersminister
Andreas Scheuer tijdens een
gezamenlijke conferentie van de
verkeersministers uit de Duitse
deelstaten.
Scheuer vindt dat het afschaffen
van de vaartrechten de verschui
ving van goederenstromen naar de
vaarwegen bevordert.
Hij heeft hier zijn collega’s uit
Luxemburg en Frankrijk op aan
gesproken. De Duitse binnen

havenbond BöB noemt dit een
goed signaal.
Sinds het afschaffen van de vaart
rechten op de vaarwegen in het
Duitse binnenland per 1 januari
2019 moet de sector alleen nog op
de Moezel betalen.
BöBdirecteur Boris Kluge roept de
Franse en Luxemburgse verkeers
ministers op om het voorstel van
Duitsland te ondersteunen. “De
Moezel is voor de Europese bin
nenvaart enorm belangrijk. Daar
om moeten de vaartrechten op de
rivier worden aangeschaft.”

Simpel
Als één sector het verdient om gezond te zijn, dan is het wel de zorg.
Eindelijk is het zo ver dat de zorgsector gezonder wordt gemaakt.
Er is namelijk een nieuwe richtlijn
ontwikkeld. Na lang nadenken is
men tot de volgende conclusie gekomen: als je weet dat het werkt,
moet je het doen. Als je weet dat
het niet werkt, moet je het niet
doen. En als je niet weet of het
werkt, moet je het onderzoeken.
Wow, verbluﬀend simpel toch? Een
kind kan de was doen. Dat werpt
dan wel meteen de grote vraag op:
deden artsen dat nog niet dan?
Nee, het blijkt dat veel artsen iets
voorschrijven waarvan ze weten dat
het niet werkt.
Enﬁn, het zal wel ingewikkelder liggen dan wij ooit zullen begrijpen, en
heel anders dus ook dan zo’n eenvoudige richtlijn doet vermoeden.
Was het leven maar zo simpel dat je
met een oneliner de hele zaak recht
kan zetten.
Ik herinner me dat ik meen het BVB
kwam met de slogan: “Per schip als
het kan, per truck als het moet”.
Dat vond ik briljant. Geen misverstanden meer, geen verlader meer
die per ongeluk vast blijft zitten
aan een eeuwenoud, even rotsvast
als misplaatst vertrouwen in de
wegvervoerder (pardon, logistieke
dienstverlener). De switch naar
de binnenvaart was nog maar één
muisklik verwijderd (dat klonk toen
nog lekker modern). De verlader
moest alleen nog even onderzoeken
of zijn lading per schip kon worden
vervoerd. Er werden instrumenten
ontwikkeld om het de verlader nog
makkelijker te maken en datzelfde
BVB stuurde consultants op pad
om die verlader te helpen met die
switch. Er waren al spoedig spectaculaire voorbeelden te melden
van die zo gewenste modal shift, de
verschuiving van lading van de weg
naar het water.
Nog steeds zijn velen actief om de
mindset bij verladers te veranderen
en die eeuwenoude relaties met
het wegvervoer op losse schroeven
te zetten. Er worden prachtige resultaten geboekt, maar de wereld
draait door (wat een gekke uitdrukking is dat geworden) en intussen
dreigt een nieuw gevaar. De welvaart is ondanks de crisis van tien
jaar terug weer ﬂink toegenomen
en als afgeleide daarvan is ook het
goederenvervoer gegroeid. De binnenvaart heeft ondanks de mooie
slogans moeite om die groei bij
te benen en het aandeel in het
goederenvervoer uit te breiden of
zelfs maar vast te houden.
Misschien was het toch iets te simpel gedacht dat de verlader alleen
iets doet als hij weet dat het goed is.
En is de inzet van vrachtwagens om
je goederen te vervoeren gewoon
nog steeds te simpel.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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SCHIPPER / AFLOSSCHIPPER
MATROOS / STUURMAN

Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en in de
haven van Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de bunkering van zeeschepen. Via haar bunkermaatschappij
Beltra-B bevoorraadt Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben
wij vier binnenschepen in eigen beheer. Voor meer informatie kunt u terecht
Trafuco
nv iswebsite
een dynamisch
familiebedrijf, gevestigd in Schelle en de haven van
op onze
www.trafuco.eu.
Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de
Om zeeschepen.
deze schepen
bemannen
zijn we op zoek
naar een
bunkering van
Viatehaar
bunkermaatschappij
Beltra-B
bevoorraadt
Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben wij vijf eigen binnenschepen
in beheer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.trafuco.eu.

SCHIPPER, AFLOSSCHIPPER, MATROOS
EN EEN STUURMAN
Om deze schepen te bemannen zijn we op zoek naar een schipper,
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Joh
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e

(dagvaart, variabel uurrooster)

aflosschipper, matroos en stuurman (dagvaart, variabel uurrooster).

We zijn voor ons mts 110 x 11.40, op zoek naar een

kapitein

Heb je interesse?
Stuur dan je cv naar nathalie.goevaerts@trafuco.be. Voor meer
informatie kan je ook steeds bellen naar Nathalie Goevaerts op het
Voor meer info over onze vacatures kan je terecht op www.trafuco.eu.
nummer:
Bij interesse03/880.72.79
mag je je cv mailen naar HR@trafuco.be of bellen naar 03/800 71 46.

• als kapitein ben je verantwoordelijk voor bemanning en schip
• systeemvaart 14/14
• meestal ARA-gebied en kanaalwerk
• in bezit van alle nodige geldige documenten: ADN - marifoon - radar -...
• Rijnpatent is een plus
• ordelijk - stipt - leiding kunnen geven - oog voor veiligheid
• onder Zwitserse condities
• bedrijfswagen ter beschikking
www.lobelia-schifffahrt.de
Wij ontvangen graag uw cv en motivatie per mail naar
birgit.dekoning@dk-shipping.ch

Trafuco
17,2627
2627
Schelle
Trafuconv,
nv,Brandekensweg
Brandekensweg 17,
Schelle

dk-shipping.ch

PETROTRANS SA
Schipper gezocht
Voor het binnenvaartschip Janjo zoeken wij een gemotiveerde, zelfstandige en
flexibele schipper.
Het vaargebied is hoofdzakelijk Nederland - België en er wordt gewerkt volgens
het vaarschema 7/7. Je moet in het bezit zijn van: Groot Vaarbewijs, Radarpatent,
Marifooncertificaat, Rijbewijs en kennis hebben van de Engelse taal.
Wij bieden een marktconform salaris, kost vrij, reizen vrij.

Bij interesse en/of meer informatie graag bellen met Aljando de Ritter: 06-21520205

Kapitein en stuurman

Captain and helmsman

In bezit van:
- Vaarbewijs
- Radarpatent
- ADN

With:
- Navigation Licence
- Radarpatent
- ADN

Wij bieden u:
- Werken op moderne schepen
- Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w
- Aantrekkelijk loon

We offer you:
- Modern Barges
- Work regime 2 w - 2 w
- Attractive salary

19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains
+(32) (0)3 235 75 75 · + 35 226 119 081 · petrotrans@pt.lu
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Overslag Rotterdam in eerste drie maanden
hard gegroeid
In de Rotterdamse haven is in
het eerste kwartaal 5,1 procent
meer overgeslagen dan in
dezelfde periode vorig jaar.
In totaal ging het om 123,9
miljoen ton tegen 117,8 miljoen
ton in de eerste drie maanden
van 2018. De toename deed
zich vooral voor bij containers
(5,9 procent in tonnen) en
brandstoffen. De overslag van
minerale olieproducten, ijzererts
en schroot nam daarentegen af.
“Het jaar 2019 is uitstekend be
gonnen met een recordoverslag
volume in het eerste kwartaal”, zei
CEO Allard Castelein van Haven
bedrijf Rotterdam. “De kwartaal
cijfers bevestigen bovendien dat
Rotterdam wederom zijn knoop
puntpositie versterkt in de opslag
en doorvoer van containers en
LNG. Voor het hele jaar houden
we vast aan onze prognose dat het
overslagvolume in 2019 licht zal
groeien.”

Nat massagoed
In totaal nam de overslag van nat
massagoed toe met 4,6 procent
naar 58,5 miljoen ton. Binnen dit
marktsegment werd meer ruwe
olie (+10,4 procent naar 28,1 mil
joen ton) aangevoerd dan in het
eerste kwartaal vorig jaar.
Dit verschil kwam door een grote
re aanvoer van olie uit de VS. Deze
olie is relatief goedkoop en levert
hogere marges op voor de raffina
derijen. De overslag van minerale

ners met intercontinentale lading
naar en van andere havens die niet
rechtstreeks worden aangelopen
door de intercontinentale, zoge
noemde deepsea diensten.
Ook vindt in Rotterdam steeds
meer uitwisseling tussen deepseadiensten plaats, waarmee rederijen
meer combinaties tussen laad- en
loshavens in Azië en in Europa
kunnen aanbieden aan hun klan
ten.

(archieffoto Tekst & Toebehoren)

olieproducten liet een daling zien
(-7,4 procent) doordat er minder
handel in stookolie is tussen Rus
land en Azië.
Wederom is in het eerste kwartaal
veel meer LNG overgeslagen dan
vorig jaar: 1,8 miljoen ton (+143
procent), met een recordvolume
van ruim 500.000 ton in februari.
Deze groei betreft zowel aanvoer
als afvoer van LNG. Dit bevestigt
het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.
Binnen het marktsegment droog
massagoed zijn ijzererts & schroot
en kolen de belangrijkste goede
rensoorten voor Rotterdam. Waar
de overslag van ijzererts & schroot

met 17,9 procent daalde naar 5,9
miljoen ton als gevolg van een
lagere staalproductie in Duitsland,
steeg de overslag van kolen met
15,7 procent naar 7,5 miljoen ton.
De lage kolenprijzen leidden tot
meer inkoop en voorraadvorming.
De overslag van agribulk bleef
vrijwel gelijk op 2,6 miljoen ton.
De overslag van overig droog
massagoed steeg aanzienlijk met
38,8 procent tot 3,3 miljoen ton.
Alles bij elkaar steeg de overslag
van droog massagoed met 3,7 pro
cent naar 19,4 miljoen ton.

Containers
De overslag van containers nam
in gewicht met 5,9 procent toe tot

38,0 miljoen ton en in volume met
7,3 procent tot 3,7 miljoen TEU.
Deze groei is een voortzetting van
de sterke stijging die vorig jaar is
gerealiseerd en is vooral het gevolg
van een sterke stijging van de tran
shipment-volumes afkomstig uit
Azië met een bestemming elders
in Europa. De rederijen die in drie
grote allianties varen zien Rotter
dam als een belangrijke draaischijf
in hun netwerken waardoor steeds
meer ladingoverslag wordt gecon
centreerd in Rotterdam.
De toename van feeder-tonnage
bleef hierdoor sterk stijgen: 15,1
procent naar 7,3 miljoen ton. De
feederschepen vervoeren contai

Shortsea-overslag, het vervoer bin
nen Europa, daalde met 7,8 pro
cent naar 6,9 miljoen ton door
afgenomen handel met Rusland
en door lagere volumes naar het
Verenigd Koninkrijk in januari en
februari.
Een vergrote onbalans tussen Azië
en Europa zorgt voor veel meer
overslag van lege containers. Dat
verklaart waardoor de groei in
TEU veel hoger uitvalt dan die in
gewicht.

Harde Brexit
De totale overslag van breakbulk
(roll on-roll off en overig stuk
goed) steeg met 9,2 procent naar
7,9 miljoen ton. Het roro-verkeer
steeg met 10,7 procent naar 6,4
miljoen ton ten opzichte van het
eerste kwartaal van vorig jaar.
Vooral in maart stegen de volumes
sterk door het inslaan van voor
raden in verband met een moge
lijke harde Brexit. De overslag van
overig stukgoed won 3,1 procent
naar 1,5 miljoen ton.

Sluisdeuren Deventer blijken sterk genoeg; stremming
tijdens laag water was niet nodig
De sluisdeuren van de Prins
Bernhardsluis in Deventer
hoeven niet versterkt te worden
om ze bij extreem laag water te
kunnen bedienen. Dat blijkt uit
aanvullend onderzoek op basis
van nieuwe inzichten.

De langdurige stremming tijdens
het laag water in de zomer van
2018 was onnodig, staat nu vast.
De vijf schepen die daardoor
opgesloten kwamen te liggen in de
Deventer haven en de in de haven
gevestigde bedrijven die afhanke
lijk zijn van vervoer over water,

hebben dus onnodig schade ge
leden – nog afgezien van het feit
dat ze niet tijdig werden gewaar
schuwd.
Waterschap Drents Overijsselse
Delta heeft donderdag 11 april een
nieuwe vergunning verstrekt voor
het schutten tot +0.45 NAP.

Kennis van toen

NRW-minister Wüst wil
Actieplan Vaarwegen
De Duitse deelstaten NoordrijnWestfalen (NRW), Baden-Würt
temberg, Hessen, Rijnland-Palts
en Saarland dringen aan op een
snelle verdieping van de Middenen Neder-Rijn voor de binnen
vaart.
De Rijn is immers een uiterst
belangrijke transportader voor
Duitsland en Europa. Dat zeiden
de verkeersministers van de Duitse
deelstaten tijdens hun jaarlijkse
bijeenkomst in Saarbrücken.
Hendrik Wüst, verkeersminister
in NRW, keek terug op de warme
zomer van 2018 en het langdurige
laagwater. “We hebben gezien dat
er heel snel enorme transportca

paciteiten verloren gaan als we de
aflaaddiepte niet vergroten.”
De Rijnverdieping is onderdeel
van het Duitse Bundesverkehrswegeplan 2030. Volgens de verkeers
ministers van de deelstaten gaat
de omzetting niet snel genoeg.
Ze willen dat er op korte termijn
personeel wordt aangetrokken om
het project te gaan uitvoeren en
eisen dat er voor 2020 en de daar
opvolgende jaren meer personeel
bijkomt voor vaarwegprojecten.
Minister Wüst heeft daarnaast
bij het Duitse verkeersministerie
voorgesteld om samen een Actie
plan Vaarwegen voor NRW uit te
werken.

“In augustus 2018 leek het dat
door extreem laag water in de
IJssel de druk vanuit de haven
op de sluisdeuren een bedreiging
vormde voor de deuren en alle
waterwegen achter de haven”,
stelt de gemeente Deventer nu.
“Het was met de kennis van toen
onverantwoord te schutten. De
vergunning van het waterschap
stond schutten bij die waterstand
niet toe. De gemeente voldeed aan
het verzoek van het waterschap
om te stoppen met schutten.”
Sweco, het adviserend ingenieurs
bureau van Deventer, en Wijma,
de leverancier van de sluisdeuren,
hebben een onderzoek uitgevoerd
in opdracht van de gemeente in
samenwerking met het water
schap, Daaruit is naar voren geko
men dat de deuren sterker zijn dan
waar de normen van uitgingen.

“Het blijkt verantwoord te schut
ten bij een lagere IJsselwater
stand, zonder dat versterking van
de sluisdeuren noodzakelijk is”,
aldus de gemeente nu. De deuren
kunnen een groter waterstands
verschil weerstaan dan destijds in
de vergunning stond.
Er mocht toen niet worden geschut
bij waterstanden lager dan 1,24
m+NAP in de voorhaven. Nu is
dat 0,45m+NAP geworden. Zodat
bij de meest extreme laagwater
situatie waarbij een schip de sluis
nog kan passeren ook daadwer
kelijk nog geschut mag worden.
Deze waterstand is bij Deventer
nog nooit gemeten.

Duitse norm
De zwakste schakel in de construc
tie van de deuren is de zogeheten
pen-en-gatverbinding tussen de
liggers aan de staanders. Sinds
2012 zijn door voortschrijdend
inzicht en onderzoek de bereke
ningen van deze verbinding aan
gepast.
De Nederlandse norm kent aan
deze verbinding eigenlijk te weinig
constructieve sterkte toe, blijkt nu.
Als de Duitse norm wordt toege
past, blijkt dat de huidige deuren al

voldoende sterkte in zich hebben
om te kunnen functioneren tot
een waterpeil van 0,45m+NAP in
de voorhaven.
Daarmee werd het dus niet meer
nodig om extra versterking aan de
deuren aan te brengen. Het toe
passen van de Duitse norm is de
afgelopen jaren al op diverse plek
ken in Nederland gehanteerd in
vergunningprocedures.

Vervelend
In een reactie zegt Deventers wet
houder Frits Rorink: “We hebben
bij de sluisrenovatie in 2012 de
geldende regels gevolgd. Afgelo
pen zomer was een extreme situ
atie. Er was nooit eerder aanlei
ding landelijk geldende normen
tegen het licht te houden. Ik vind
het vervelend voor de schippers en
havenbedrijven dat nu blijkt dat
de sluisdeuren de lage waterstand
toch aankunnen. We konden des
tijds helaas niet anders.”
De zaak is hiermee nog niet af
gerond. Diverse schippers en
bedrijven eisten schadevergoeding
voor de naar nu blijkt onnodige
stremming. In elk geval één van de
schippers zet zijn juridische strijd
voort.
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FAMILIEBERICHTEN

KICKER / ZOEKERTJE

geboorte • verloving • huwelijk • overlijden • dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

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

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

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

HOLLAND SHIP CLEANING
Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten
2500 BAR
Tel. 0617324458

De vaatwasser, wasdroger of wasmachine
defect?
www.witgoedservice.nu
Ook kunnen wij nieuwe machines leveren
www.electroparts.nl

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

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

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

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

Binnenvaartkrant zoekt voor uitbreiding van het verkoopteam een

ACCOUNTMANAGER
Voor de uitbreiding van het verkoopteam zoekt de Binnenvaartkrant een accountmanager (m/v)
voor 40 uur per week. Hij of zij gaat deel uitmaken van een professioneel en ambitieus team dat
vastbesloten is om elke twee weken hét vakblad voor de binnenvaart te maken.
Functie
De beoogde accountmanager houdt zich bezig met de verkoop van advertenties en geeft onze
relaties deskundig advies inzake advertentiecampagnes.
Binnen het team van de krant vervult de accountmanager een belangrijke rol.
Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de kandidaat een teamplayer is.
Tevens is hij of zij iemand die goed om kan gaan met deadlines.
Een goede kandidaat
• Beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
• Beschikt over een HBO werk- en denkniveau
• Heeft een commerciële instelling
• Is communicatief vaardig, sociaal vaardig, stressbestendig en heeft een goede ‘telefoonstem’
• Is in bezit van rijbewijs B
Tevens spreekt het in zijn of haar voordeel als de kandidaat
• Belangstelling heeft voor de binnenvaart
• Een opleiding en ervaring heeft in verkoop en relatiebeheer
Verdiensten
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.
Kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met cv te sturen aan karin@binnenvaartkrant.nl.

Verfügbare Lotsen/Kapitäne für die Rhine,
Main, MDK und Donau!!!
Für weitere info :
– tel. 0040724363747
– email : office@navigofirst.com
We are the Best in Crewing!

Barko heeft op korte termijn
Licht matroos, matroos en vol matroos
beschikbaar. Afdrachten en verzekeringen
conform wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.
Barko UG Duisburg
Tel. +49-3222-1096-896
of : + 31-1025-799-22
E-mail : sales@barkocrewing.eu
www.barkocrewing.eu

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 103 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf www.alfuru.com

Te Koop Luikenkap 135m x 11,45
Alu Friesche kap/gereviseerd met
Luikenwagen. +32 498524344

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

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

Gezocht Matroos op eetbare olietanker
ALOHA.
Per direct 14dgn op 14dgn af. Loon in overleg.
Kost vrij. Geen deksman matroos in
dienstboekje. Soliciteren per email of telefoon.
aloha-arade@hotmail.com of 0031655480551.

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

Gezocht:
Schippers(echt)paar Voor mvs Graveland
Nette woning. Vaargeb: NL, B, Dld, in overleg.
Ma t/m vrijdag, dagvaart. Goede verdiensten
Nadere info: Vonk bv
Tel 026-4432402

Upstream Crew B.V.
Uw betrouwbare bemiddeling voor Poolse
bemanning.
e: info@upstreamcrew.com t: 085-877 2324

Gezocht (licht)matroos voor db Aquila
Loon CAO, vrije tijd in overleg.
Contactpersoon A. Cornelis, Tel: 0654375484,
e-mail: arend.cornelis42@gmail.com

REDERIJ RINGOOT EN ZOON NV
Vervoer te water van petroleumprodukten

Metropoolstraat 1—B 2900 Schoten—tel +32 3 235 75 75—rederij@ringoot.be—www.rederijringoot.com

SUPERINTENDENT VOOR DE BINNENSCHEEPVAART M/V
FUNCTIE:
- onderhoud van 5 schepen
- reparaties elektrische en technische
installatie
- preventieve controles
- opvolgen uitbestede herstellingen
- aanspreekpunt kapiteins
- opvolging scheepscertificaten

UW PROFIEL:
- ervaring in scheepstechniek
- zelfstandig kunnen werken
- rijbewijs B

WIJ BIEDEN:
- aantrekkelijke verloning
- goed uitgeruste servicewagen
- afwisselende job
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Ingreep moet daling van rivierbodem halt toeroepen

Rijkswaterstaat stort extra grind in
Boven-Rijn bij Tolkamer
In april is Rijkswaterstaat
op de Boven-Rijn ter hoogte
van Tolkamer gestart met het
toevoegen van grind in de rivier.
Het is de tweede keer dat dit
gebeurt. De werkzaamheden
duren tot eind juli.
Deze sedimentsuppletie is onder
deel van een proef om de daling
van de rivierbodem te stoppen,
waardoor de rivieren ook in de
toekomst bevaarbaar blijven. De
komende jaren vindt onderzoek
plaats om te kijken wat de effec
ten zijn. Naar verwachting zijn in
2022 de resultaten bekend.

Grindlaag
In 2016 heeft Rijkswaterstaat voor
het eerst aan de diepe buitenbocht
van de Boven-Rijn (kilometer
raai 863,6-862) bij het Gelderse
Tolkamer een laag grind van
gemiddeld 30 centimeter gestort.
De komende maanden wordt op

deze plek nog zo’n 70.000 kuub
grind toegevoegd.
In totaal komt er op deze locatie
een laag grind van 80 tot 120 cen
timeter te liggen. Het grind wordt
in de loop van de tijd door het
water meegevoerd naar de bene
denstroomse delen van de rivier.

Diepgang
Het scheepvaartverkeer onder
vindt weinig hinder van de werk
zaamheden, stelt Rijkswaterstaat.
Het storten doen de klapschepen
al varende.
De aangebrachte laag grind heeft
verder geen invloed op de scheep
vaart, omdat het wordt toegevoegd
aan de diepe delen van de buiten
bocht. De laag ligt nog onder het
niveau waarop Rijkswaterstaat
gaat baggeren en heeft dus geen
invloed op de diepgang.
Daarnaast wordt de diepte van de

vaargeul constant in de gaten ge
houden. Mocht er een ongewenste
ondiepte ontstaan, dan wordt die
binnen 24 uur verwijderd.

Duitsland
Voor dit proefproject werkt Rijks
waterstaat samen met de Duitse
collega’s van het Wasser- und
Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein.
De grindstort wordt uitgevoerd op
het Duitse grondgebied. De grens
loopt ter plekke over het midden
van de rivier.
De Duitsers hebben al sinds de
jaren 80 ervaring met het toevoe
gen van sediment aan de rivier
bodem. De Duitse ervaringen zijn
echter niet direct te vertalen naar
Nederland. De rivierbodem in
Duitsland is namelijk veel grover
en harder en daardoor minder
dynamisch dan in Nederland.
Het grind dat in Nederland wordt
gestort is dan ook fijner dan in
Duitsland.

De bodemdaling is mede het ge
volg van menselijk ingrijpen in de
rivier. Door het verleggen en kana
liseren van rivieren, de zand- en
grindwinning en bodemerosie in
combinatie met te weinig aanvoer
van zand en grind zijn rivierbo
dems gaan dalen.
De rivierbodem daalt niet gelijk
matig. Er kunnen diepe, smalle
geulen ontstaan in de buitenbocht
en ondiepe plekken in de binnen
bocht.
Daarnaast zijn op sommige delen
van rivieren de bodems verhard.
Daar kan de bodem dus niet uit
slijten en dalen.
Vooral bij laagwater levert dat op
sommige plekken problemen op
voor de bevaarbaarheid. De vaar
diepte op de ondiepe delen wordt
aanzienlijk verminderd. Schippers
kunnen daardoor minder lading
meenemen en de transportkosten
stijgen.

Binnenvaartaandeel in Hamburg
moet omhoog

Een dag eerder vond in Hamburg
de jaarbijeenkomst van de Com
missie Kustvaart binnen de EBU
plaats. Deelnemers aan de bijeen
komsten kregen een rondleiding
door de haven van Hamburg, waar
hard gewerkt wordt aan de betere
koppeling tussen zee- en achter
landvervoer.

resultaten van het Europese EM
MA-project ter bevordering van
de binnenvaart en kustvaart in de
Oostzee-regio.
In de Oostzeeregio liggen nog vol
op kansen voor de binnenvaart.
De afgelopen drie is jaar gewerkt
aan oplossingen om de binnen
vaart op de Elbe, de Oder en de
Wisla te versterken.
De ERSTU heeft meegewerkt aan

Europese vaarwegvertegenwoor
digers de krachten bundelen. Hij
plaatste een oproep om nog ac
tiever gebruik te maken van dit
platform.

IWT Platform

Hans Gerd Heidenstecker, voor
malig vicevoorzitter van de ERSTU
voor Duitsland en voorzitter van
de Sectie Duitse binnenvaart werd
benoemd tot erelid van de ERSTU.

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

ADRES
‘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
Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin

Spoor boven
binnenvaart

DRUK
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.

Via het Hamburg Vessel Coordina
tion Center (HVCC) wordt de bin
nenvaart in de planningsprocessen
van de containerterminals geïnte
greerd. Ruim 45 procent van alle
containers in Hamburg wordt per
spoor van en naar het achterland
gebracht. Hamburg is daarmee
de grootste Europese spoorhaven.
Hamburg en rails zijn al sinds
decennia nauw verbonden.
Het aandeel van de binnenvaart
bedraagt slechts 2,4 procent. Om
dit aandeel te verhogen zijn vol
gens de havendirectie twee zaken
ontzettend belangrijk: werk ma
ken van het Totaalconcept Elbe en
een betere sturing van binnen
vaartstromen door digitalisering.

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.

EMMA
Stefan Kunze van Hafen Ham
burg Marketing vertelde over de

het uitwerken van de eisen en
maatregelen daarvoor. Om die
te kunnen invoeren, dringen de
projectpartners aan op een verlen
ging van EMMA.

EBU-voorzitter Paul Goris vertelde
over doelen, structuur en werk
wijze van het onlangs opgerichte
European IWT Platform waarin

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.

Bodemdaling

ERSTU-voorzitter Maaßen herkozen

Thomas Maaßen (Rhenus Port
Logistics) blijft de komende vier
jaar voorzitter van de ERSTU
(European River-Sea-Transport
Union). Tijdens de algemene
ledenvergadering op 9 april in
Hamburg werd hij door de leden
herkozen.

COLOFON

De bestuursleden van ERSTU. (foto HHM)
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WILT U DAT UW
ADVERTENTIE ECHT WERKT?
Wij vertellen u graag meer over de
mogelijkheden van adverteren in
de Binnenvaartkrant

Voor het mts RICKY-M zijn wij
per direct op zoek naar een

KAPITEIN
In bezit van :
• Groot vaarbewijs en,-of
patent tot min. Duisburg
• Radarpatent,-diploma
• ADN-C is een MUST
• Rijbewijs
• Vaargebied is hoofdzakelijk
ARA ( 95% )

+31(0)10-414 00 60 sales@binnenvaartkrant.nl

Wij bieden :
• Luxemburgse voorwaarden
• Loon NOTK
• Week op / week af
• Langdurige jonge gezellige
Nederlandse bemanning die dus
bekend zijn met schip en ladingen
• Net onderhouden schip
• Menage en reizen vrij
• Aflosauto(bus) ter beschikking

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Megens
te bereiken op telefoonnummer +31(0)614794196 of een mail sturen
aan ricky-m@inlandshipping.lu

Te koop mts Synthese-20

86 x 11,40 x 3,36 2024 ton. Lloyd’s certificaat tot 04-03-2020
6 tanken 2280 cub spiralen in de tank en een dubbelleiding systeem.
1500 pk ABC. 450 PK van Tiem kopschroef. Bwjr 2005
Einddatum chartercontract 30-06-2019 verlenging is vanuit imperial wenselijk

Meer informatie? Neem contact op met Ben Kolkman. 06-51122086 | info@kaizenshipping.nl

Gezocht kapitein
per direct
contactgegevens:
euroshipping@inos.lu
tel. +31 6 14 39 90 85
HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com

TE KOOP

Dubbelwandig tankschip gezocht

Mbs Andante

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

bj 1999
Afm 86 x 9,50 x 3,23 m
Motor Cat 1014 pk
Sputpalen
Scheepvaartbedrijf Oost bv
Tel +31653153374
Email oossi@planet.nl

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

Bobcatrijder

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.

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.

Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd

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.

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

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

Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

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

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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Rotterdamer Güterumschlag kräftig
gewachsen in ersten Quartal
Der Güterumschlag im Hafen
Rotterdams ist im ersten
Quartal 2019 um 5,1% auf 123,9
Millionen Tonnen angestiegen.
Die Steigerung betraf vor allem
den Containerumschlag (+5,9%
in Tonnen) und die Brennstoffe.
Insgesamt stieg der Umschlag
von flüssigem Massengut um
4,6% auf 58,5 Millionen Tonnen.
In diesem Marktsegment wurde
mehr Rohöl (+10,4% auf 28,1
Millionen Tonnen) angeliefert als
im ersten Quartal des Vorjahres.
Die Differenz war auf eine größe
re Anlieferung von Öl aus den

(Bild Port of Rotterdam)

USA zurückzuführen. Dieses Öl
ist relativ preiswert und sorgt bei
den Raffinerien für höhere
Gewinnspannen.Der Umschlag
von Mineralölprodukten sank
(7,4%) dadurch, dass der Heizö
lhandel zwischen Russland und
Asien rückläufig war.
Beim Trockenmassengut stand
einer Senkung des Umschlags
von Eisenerz und Schrott um
17,9% auf 5,9 Millionen Tonnen
infolge einer um 5% niedrigeren
Stahlproduktion in Deutschland
eine Steigerung des Umschlags
bei Kohle um 15,7% auf 7,5 Mil
lionen Tonnen gegenüber. Die

Preise für Kohle
führten zu einer
Zunahme bei Einkauf
und einer Aufstockung der
Lagerbestände.
Der Containerumschlag stieg
nach Gewicht um 5,9% auf 38
Millionen Tonnen und nach Volu
men um 7,3% auf 3,7 Millionen
TEU an. Mit diesem Wachstum,
das vor allem auf die starke Zu
nahme der TranshipmentMengen
zurückzuführen ist, die aus Asien
kommen und für einen anderen
Ort in Europa bestimmt sind.

Neue ADN-Anforderungen:
die Zeit drängt

Deutschland möchte auch
Moselabgaben abschaffen

Für Tankschiffe kommt der Stichtag
immer näher. 2015 wurde im ADN
bestimmt, dass sowohl bestehende
als auch neue Tankschiffe neuen und
strengeren Auflagen entsprechen müssen.
Außerdem muss eine anerkannte
Beladungssoftware an Bord sein. Es gibt
eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar
2020.

Deutschland möchte auch auf der
Mosel die Binnenschifffahrtsabgaben
abschaffen. Das sagte Verkehrsminister
Andreas Scheuer auf der Konferenz der
Landesverkehrsminister.

„Es handelt sich hauptsachlich darum, dass
Türen, Fenster, Lüftungsschlitze und andere
Öffnungen im Schiffsrumpf und an Deck
stärker mitzählen bei der Leckstabilität. So

müssen Notausgänge und Entlüftungen
weiter von der Wasserlinie entfernt sein,
damit sie bei einer Havarie länger vor ein
strömendem Wasser geschützt sind“, sagt
Egbert van IJken, Schiffsbauingenieur bei
SARC. Damit drängt die Zeit für Tankschif
fer, denn die Klassifikation kostet Zeit.
Nach Einschätzung von Van IJken haben
sich die großen Tankreedereien bereits vor
bereitet, weil sie über die dazu benötigte
Personalkraft verfügen. Kleinere und mit
telgroße Schifffahrtsunternehmen dürften
die Sache noch nicht geregelt haben oder
sind sich der Deadline nicht bewusst.
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Brandschutz

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

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 Motorenaggregate
• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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

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

21 Ruderanlagen
LIEFERANT VON

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

22 Schiffsersatzteile
Altöltanks nach
BinSchUO Anh.II §809

TEDIMEX GmbH • Talweg 11 • D-21218 Seevetal
+49 4105 598 62 10 • sales@tedimex.de
www.tedimex.de

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

®

6

Call us at +49 40 781 293 44
fireprotection@kj-fireoff.com

4

23 Schiffsausrüstung

Aggregate

WE DELIVER!

3

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

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

2

Der Bundesverband öffentlicher Binnen
häfen (BÖB) begrüßt den Beschluss. Nach

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Laut Scheuer würde dies dazu beitragen,
dass mehr Güterströme auf die Wasser
straßen verlagern. Er hat darüber bereits
gesprochen mit seinen Amtskollegen aus
Frankreich und Luxemburg.

Abschaffung der Schifffahrtsabgaben auf
den Bundeswasserstraßen im Binnenland
Anfang 2019, blieb allein die Mosel wegen
internationaler Bestimmungen abgabe
pflichtig.
Boris Kluge, Geschäftsführer des BÖB: „Es
ist ein wichtiges gemeinsames Signal der
Verkehrsminister von Bund und Ländern,
die Abschaffung der Moselabgaben in die
Wege zu leiten.
"Wir fordern Frankreich und Luxemburg
auf, dies zu unterstützen. Die Mosel ist für
die europäische Binnenschifffahrt immens
wichtig.“

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

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

www.shipping-technics-logistics.de

Anzahl Platzierungen

13x

26x

63x15

€ 18

€ 16

63x25

€ 36

€ 32

63x30

€ 45

€ 40

63x50

€ 72

€ 64

63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

€ 128

BINNEN
VAART
KRANT

Breda

0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com

SALES & SERVICE

Wij wensen familie Bulens - Joos een behouden vaart met het ms Futura
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Futura: basis voor een gezonde toekomst
Hi-macs cockpit

DOOR JAN HOEK

Het Belgische echtpaar Pascal
Bulens en Priscilla Joos is wat we
in Nederland ZZP’ers noemen.
Met andere woorden: ze varen hun
vrachtschip Futura zelf zonder
te worden bijgestaan door perso
neel.
Die bewuste keus is aan het bij
Asto Shipyard afgebouwde schip
heel goed te zien. Een prachtige
door Priscilla, in nauwe samen
werking met Elft Interieur uit
Antwerpen, ontworpen woning,
zoveel mogelijk onderhoudsvrien
delijk rvs, gefabriceerd en geleverd
door de afbouwwerf uit Raams
donksveer en de zeer fraai ogende
en makkelijk te reinigen cockpit
maken van de Futura een luxueus
binnenvaartschip.
De 1976 ton metende Futura (86 x
10,50 meter) is voorzien van door
Blommaert geleverde Friese kap
luiken en kan daardoor alle soor
ten bulkgoederen vervoeren. De
familie Bulens-Joos doet dat op
de vrije markt omdat dit volgens
eigen zeggen meer mogelijkheden
biedt en voor de nodige afwisse
ling zorgt.

Asto Shipyard
Pascal en Priscilla begonnen samen
in de zomer van 1993 op de kem
penaar Gusi, dertig jaar eerder ge
bouwd in opdracht van de groot
ouders van Pascal. Later werd dat
schip vervangen door een uit de
vaart gekocht schip van 80 meter,

(foto Jan Hoek)

dat ze met een blik op de toekomst
de Futura noemden.
In 2005 droeg afbouwer GSP
Project in Antwerpen hun eerste
nieuwbouwschip over, een 1.832
ton metend schip van 86 x 10 me
ter. Ze wilden na zes jaar daarop
te hebben gevaren opnieuw met
nieuwbouw investeren in het
familiebedrijf. Hun schip werd
dankzij bemiddeling van GSK ver
kocht en vaart nu verder onder de
naam Hineni.

De brokers uit Antwerpen brachten
de in Oelegem (gemeente Ranst)
woonachtige familie Bulens ook
in contact met Asto Shipyard.
“We hebben bij een paar scheeps
werven een prijs opgevraagd en
Asto Shipyard kwam als beste uit
de bus. Daarbij moet ik opmerken
dat positieve opmerkingen van
collega-schippers mede een rol bij
onze beslissing hebben gespeeld.”
“De onderhandelingen met direc
teur Karst van der Wiel verliepen

zeer voorspoedig en dat mag ook
gezegd worden van de samen
werking met Asto-projectleiders
Robert de Man en Stijn Buijks."
"Bijkomend voordeel van afbou
wen bij Asto Shipyard is dat ze
alles onder één dak hebben. Dat,
in combinatie met een vakkun
dig en ervaren team, heeft ons
een schip van uitstekende kwali
teit opgeleverd”, concludeert een
tevreden Pascal Bulens.

Het valt op dat tal van toeleveran
ciers van de in 2005 gebouwde
Futura ook weer een belangrijke rol
spelen bij de totstandkoming van
de onlangs opgeleverde Futura.
Pascal Bulens zegt daarover: “Als
je ergens zeer tevreden over bent,
waarom zou je dan weglopen?”
“Koedood Dieselservice leverde
destijds de Mitsubishi-hoofd
motor en zorgde nu wederom
voor de scheepsmotor: een Mitsu
bishi van 1.414 pk bij 1.650 toe
ren. Onze stuurhut, met kolom,
was in aanbouw bij EBR, toen dat
bedrijf failliet ging. Gelukkig heeft
Arie Koedood ervoor gezorgd dat
de bouw daarvan vrij snel door
kon gaan. Verder wilde ik vanuit
de goede ervaringen een John
Deere-aggregaat en de Van Wijkboegschroef van 550 pk en een
diameter van 1,20 meter. Van Wijk
leverde ook de twee spudpalen,
een primeur bij ons aan boord, en
de lieren.”
“Elft Interieur uit Antwerpen le
verde voor de derde maal onze
woning, ontworpen door Elftontwerpster Joke Holvoet in nauw
overleg met echtgenote Priscilla.”
Bijzonder trots is Bulens op de
eveneens door Elft Interieur ont
worpen Hi-macs cockpit, die daar
mee de leus ‘Elft maakt van elke
leef- en werkruimte een bijzon
dere plek’ geheel waarmaakt.
Lees verder op pagina 12 >>

DE TROSSEN KUNNEN LOS!
Het team van Asto Shipyard
wenst ms Futura
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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Familiebedrijf met toekomst
>>Vervolg van pagina 11

Investering

“Doordat de lijm in precies dezelf
de kleur is als het materiaal lijkt
de lessenaar compleet naadloos.
Het is niet alleen heel mooi om te
zien, maar ook nog eens bijzonder
onderhoudsvriendelijk.
"Vanaf de kempenaar Gusi heb
ben we altijd apparatuur van
Radio Zeeland, nu Radio Holland,
aan boord.”

“Zoals gezegd is deze nieuwbouw
een investering in ons familie
bedrijf. We hebben twee studeren
de zonen, Fabian (20) en Ethan
(17), waarvan de laatste heeft
aangegeven geïnteresseerd te zijn
in de binnenvaart. Op de nieuwe
Futura komt hij op een schip met
een bijzonder leefbaar geluidsni
veau: 58,4 dB boven de schroef en
51,4 dB in de stilste slaapkamer.”

Pascal en Priscilla Bulens-Joos
gaan met hun nieuwe bij Asto
Shipyard gebouwde schip zonder
twijfel een goede futura (lees: toe
komst) tegemoet.

(foto Jan Hoek)

Aan ms Futura leverden onder andere:
Asto Shipyard Complete afbouw

glans gepolijste leuningen, hydraulische lui-

EBR Marine B.V. Stuurhuis met hefkolom

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

teem met touchscreenbediening, compleet

CCM3 Afbouw i.s.m. Asto Shipyard

kenwagen type HLW 9/5000 en 26 friesche

GSK Brokers bvba

paratiebedrijf B.V.

nautisch pakket, camerasysteem, complete

ADS van STIGT Masson Marine keerkop-

kap luiken type FRK 10.100/2400/2,5

Bemiddeling verkoop compleet nieuw schip

Ankerlieren, autokraan, spudpalen en boeg-

airco installatie, satellietsysteem, Ecdis

peling type MM W5200 - reductie 4,962

Bureau Veritas België Tekeningkeur,

en verkoop voormalig schip

schroef SD 1200 A

Inland Viewer en AIS installatie

Inclusief: - Vulkan elastische koppeling - PTO

inspecties en afgifte Classe Certificaten

Hoko Installatiebedrijf

W&O Europe

WindeX Engineering B.V.

type 0 t.b.v. stuurwerk

De Waal Machinefabriek B.V.

Complete sanitaire installatie

Afsluiters voor in de machinekamers

Airconditioning, ventilatoren en RVS klap-

All Pumps Holland B.V.

Stuwa Schroefasinstallatie met schroefas-

Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA

Wärtsilä Netherlands B.V.

roosters

Complete Victor pompen pakket

rem, Stuwa schroefasseals, EasyFlow roer-

Volledige inventaris

HR Straalbuis 1660mm

Blommaert BVBA

systeem en Stuwa stuurmachine

Radio Holland Netherlands BV

Werkina Werkendam B.V.

Voormast type Improval, dakradarmast

De Wit Bunkering NV

Nautisch apparatuur

De engineering en besturingskasten inclu-

type Futura, stuurhuttrap met RVS hoog-

Castrol smeerolie en gasolie

Speedheat Breda Vloerverwarming

sief 2-draads databesturing, monitoringsys-

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Met 15 meter diepgang naar de Botlek
Op 20 april arriveerde de
Delta Mariner bij Koole in
Rotterdam-Botlek. Deze tanker
is het eerste schip dat daar met
een diepgang van 15 meter
afmeerde. Daarmee opende het
vaartuig officieus de verdiepte
Nieuwe Waterweg. Deze zomer
verwijderen Rijkswaterstaat en
Havenbedrijf Rotterdam nog op
drie plekken leidingen en dan
is de verdieping van de Nieuwe
Waterweg en Botlek afgerond.

(foto Havenbedrijf Rotterdam)

Minister Van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat:
“Met deze verdieping zetten we de
poorten van Rotterdamse haven
nog verder open voor een nieuwe
generatie zeeschepen. Samen met
het Havenbedrijf investeren we
hiermee in de maritieme bereik
baarheid van het Botlekgebied in

onze mainport Rotterdam.”
John Kraakman, CEO van Koole
Terminals: “Door de verdieping
kunnen wij de klanten op onze
terminals beter bedienen. Dit zal
resulteren in een verdere verbete
ring van de logistiek doordat er
minder scheepsbewegingen nodig
zijn. Bovendien verbetert de carbon

moderniseren we de Botlek tot een
gebied waar de nieuwste bulksche
pen en chemicaliëntankers zich
net zo thuisvoelen als de grootste
containerschepen op de Maas
vlakte 2.”

Verdieping

footprint in de logistieke keten en
de concurrentiekracht van de aan
ons verbonden klanten door la
gere logistieke kosten in de totale
keten.”
Ronald Paul, COO van het Haven
bedrijf, voegt daaraan toe: “Met
de verdieping verbetert Rotter
dam zijn concurrentiepositie en

Rijkswaterstaat verdiepte de Nieu
we Waterweg en het Havenbedrijf
Rotterdam verdiepte de Botlek.
Het gaat om drie verschillende
contractdieptes (alles in NAP).
In de Botlek gaat de nautisch ge
garandeerde diepte van -/- 14,5
meter naar -/- 15,90 meter. Op de
Nieuwe Waterweg wordt het eerste
gedeelte vanaf Hoek van Holland
verdiept van -/- 15 meter naar -/16,20 meter tot Maassluis. Het
tweede gedeelte tot de Benelux
tunnel krijgt een gegarandeerde
diepgang van -/- 16,40 meter.

Die extra 20 centimeter heeft
te maken met het lagere zoutge
halte van de Nieuwe Waterweg
landinwaarts, waardoor schepen
meer diepte nodig hebben. Na de
verdieping kunnen schepen met
een diepgang tot 15 meter on
der normale omstandigheden de
Botlekhaven binnenvaren.
In het nieuwe Panamakanaal kun
nen schepen met diepgang van
maximaal 14,90 meter varen, en
dus kunnen zogenoemde New
Panamax-schepen zonder restric
ties in de Botlek arriveren.
De uitvoering van de verdieping
lag in handen van de bedrijven
Koninklijke Boskalis Westminster
(Maasluis tot Beneluxtunnel en de
Botlek) en Van der Kamp (Nieuwe
Waterweg Maasluis-Hoek van Hol
land).

Online veiling van vier werkschepen
Bootveiling.com heeft opdracht
gekregen om vier werkschepen in
Nederland, Duitsland en België
te veilen. Dat gebeurt online.
Het gaat om vier verschillende
vaartuigen: een drijfvuilvisboot
en een kraanboot van Waternet
Amsterdam, een voormalig
Duits patrouillevaartuig en een
bunkerboot.
De vaartuigen zijn online te be
zichtigen én afzonderlijk tijdens
kijkdagen in Amsterdam, Antwer
pen en Emmerich. De veiling sluit
op 29 april.

Nooit te veel betalen
Bootveiling.com verzorgt maan
delijks veilingen van pleziervaarten weesboten. Het is sinds 2005
actief en naar eigen zeggen het
enige nautische veiling
huis in

kijkdagen aanmelden. Desgewenst
mogen ze een expert meenemen,
zegt Bolweg. “De veiling is voet
stoots en in de staat waarin het
goed zich bevindt. De koper zal zelf
moeten zorgen voor het ophalen
na gunning.”

Nederland en België. Er zijn al
meer dan 2.500 schepen verkocht,
van klein tot groot.
Volgens veilingmeester Jeroen
Bolweg is er een groeiende
behoefte om werkschepen online
te verkopen.
“Zowel opdrachtgevers als bieders
ervaren het veilingmechanisme als
prettig doordat je op deze wijze
als koper nooit te veel betaalt en
je als opdrachtgever weet dat de
volledige markt is benaderd die
interesse zou kunnen hebben voor
het aanbod.”
Het veilingbedrijf zorgt voor na
tionale en internationale publi
citeitscampagnes, presenteert het
aanbod op zijn website en in zijn
nieuwsbrieven.
Bootveiling.com ondersteunt ook

Registatie op de website van Boot
veiling.com is gratis. Iedereen kan
meebieden.
Inruil is niet mogelijk. “Maar we
kunnen natuurlijk altijd weer bij
een volgende veiling de oude boot
van de hoogste biedende verko
pen.”
Deze drijfvuilvisboot van Waternet is een van de vier werkschepen die nu
geveild worden. (foto Bootveiling.com)

potentiele bieders, door het beant
woorden van alle vragen die rond
de aankoop van een boot op de
veiling kunnen leven.

Kijkdagen
Voor de vier werkschepen die nu
geveild worden, kunnen belang
stellenden zich voor een van de

Kijk voor details van de vaartui
gen en voor de data van de diverse
kijkdagen op www.bootveiling.
com. De veiling sluit op maandag
avond 29 april 2019 om 20.00 uur.
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Gedeputeerde Patrick Brouns van provincie Groningen:

“Robotisering is kans voor noordelijke
scheepsbouw”
van een robotiseringsfabriek. Het
is overigens beslist niet zeker dat
deze er komt. Misschien conclu
deren de werven onder de streep
wel dat het geen haalbare kaart
is. Maar het initiatief om er über
haupt naar te kijken komt niet van
de grond als je de partijen niet bij
elkaar aan tafel krijgt.”

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Nederlandse reders moeten bij
nieuwbouwplannen eerst weer
naar Nederland willen kijken
voordat ze naar het buitenland
gaan. “En dan natuurlijk het
liefst naar Noord-Nederland”,
zegt gedeputeerde Patrick
Brouns van Groningen. Met een
lening van 15 miljoen en een
bijdrage van zo’n anderhalve
ton de komende twee jaar geeft
zijn provincie de noordelijke
scheepsbouw een financiële
injectie.
Automatisering van de logistiek
en robotisering van laswerk moet
de concurrentiepositie van de be
drijfstak op het gebied van met
name cascobouw verbeteren. Nau
were samenwerking binnen de
branche kan deze technologische
innovatie in een stroomversnel
ling brengen. Een lening van 15
miljoen euro van de provincie aan
het nationale fonds NESEC moet
Nederlandse reders voor nieuw
bouw naar Noord-Nederland trek
ken.

Onderzoek
In opdracht van de Provincie Gro
ningen voerde bureau Marstrat
onderzoek uit naar de stand van
zaken in de Noordelijke scheeps
bouw. “We trekken de grens niet
bij Groningen. Want zo werken
de economie en de arbeidsmarkt
niet. Scheepsbouw is van oudsher
een belangrijke economische sec
tor voor het Noorden, die met een
jaarlijkse omzet van 1,4 miljard
werkgelegenheid biedt aan ruim
vierduizend mensen.”
“Toch staat de branche al jaren
onder druk. Het onderzoek wees
uit dat er vooral kansen liggen in
nichemarkten, onder meer dank
zij strengere regelgeving omtrent
ballastwater en emissies”, vertelt
Brouns.
Als voormalig medewerker van
Centraalstaal kent hij de sector

Financiering

Gedeputeerde Patrick Brouns: “Als we niet uitkijken, verdwijnt het vakmanschap. En dat kan grote gevolgen hebben.”
(foto’s Jan Johan ten Have)

van binnenuit: “Toen ik daar in
de jaren 90 werkte, was er in het
Noorden een maritiem cluster dat
al tientallen jaren intensief samen
werkte in specialisaties."
"Dit leidde onder meer tot de
oprichting van scheepsontwerp
bureau Conoship, snijpakket
tenleverancier Centraalstaal en in
de jaren 90 engineeringsbureau
NCG. Deze bedrijven optimali
seerden het productieproces van
schepen in Noord-Nederland,
waardoor we de concurrentie met
het buitenland aan konden. In de
jaren 90 viel dit helaas stil.”

Robotiseringsfabriek
Brouns’ doel is om dit collectief
nieuw leven in te blazen. Dat
zou kunnen in de vorm van een
gezamenlijke robotiseringsfabriek:
“Het zijn met name de mensuren
die Nederlandse casco’s duur ma
ken. Met gerobotiseerde casco
bouw kan de scheepsbouw een

efficiencyslag maken. Individueel
robotiseren is best lastig, maar
als je het gezamenlijk doet, is het
veel sneller rendabel te maken. Dit
gaat niet ten koste van de werkge
legenheid, want de casco’s worden
nu met name in het buitenland
gebouwd.”
Bovendien kan zo’n robotise
ringsfabriek interessant zijn om
jongeren weer naar de techniek te
trekken. Brouns: “De meeste jonge
mensen willen niet meer in een
vieze overall rondlopen, maar het
aansturen van een robot vinden ze
wel interessant. Door jongeren te
interesseren kun je wel een stuk
maakindustrie behouden voor
Nederland.”
“Als we niet uitkijken, verdwijnt
het vakmanschap. En dat kan
grote gevolgen hebben voor de
werkgelegenheid op de lange ter
mijn. Om dit te voorkomen, heeft
Groningen de afgelopen twee

jaar het meester-gezelsysteem en
de bedrijfsschool nieuw leven in
geblazen. De provincie vergoedt
bedrijven de helft van de kosten.
Voor bedrijven is dit van groot
belang omdat zij kunnen voorzien
in hun behoefte aan vakmensen
en ons belang is voorkomen dat
gebrek aan vakmensen de econo
mische ontwikkeling in de weg
staat.”

Maritieme Board
Groningen
De samenwerking binnen de
maritieme branche, die in de ja
ren 90 strandde, wordt nieuw
leven ingeblazen. Dit gebeurt
in de vorm van de Maritieme
Board Groningen, onder voor
zitterschap
van
WagenborgCEO Egbert Vuursteen. De doel
stelling is tweeledig: in de eerste
plaats de samenwerking en daar
mee de efficiency van de branche
in Noord-Nederland bevorderen
en in de tweede plaats collectieve
marketing. De branche trekt de kar
en de provincie faciliteert dit de
eerste twee jaar door het secretari
aat beschikbaar te stellen.
Brouns: “Elkaar kennen en ont
moeten is van groot belang als
je nieuwe stappen wilt zetten in
samenwerking, zoals het bouwen

In de huidige markt is financiering
van nieuwbouw een probleem,
met name voor de kleinschalige
rederijen. Banken zijn terughou
dend omdat de scheepvaart al
jaren tegenvallende cijfers laat
zien. Kleine reders met financie
ringsmoeilijkheden kunnen aan
kloppen bij Scheepsbouwfonds
NESEC. Dit fonds verstrekt ach
tergestelde leningen tegen ‘markt
conforme’ rentetarieven en dit kan
ook banken over de streep trekken.
In het fonds moet 250 miljoen
euro komen. Het ministerie van
EZ stopt er 200 miljoen in en de
provincie Groningen 15 miljoen.
De overige 35 miljoen moet uit de
markt komen.
Brouns: “Wij dragen bij omdat er
in onze regio relatief veel kleine
rederijen actief zijn. In ruil voor
onze bijdrage hebben wij met de
mensen van NESEC de afspraak
dat ze één dag per week op het
Groninger provinciehuis aanwezig
zijn. Doel van dit spreekuur is om
kleine reders te helpen om tot een
goede financieringsaanvraag te
komen.”
De gedeputeerde hoopt dat de
provincie met deze injectie bij
draagt aan het vlot trekken van
de nieuwbouwmarkt. “Sinds het
begin van ons onderzoek na
men al diverse reders contact op.
Wij weten inmiddels van zeventien
schepen die misschien in NoordNederland gebouwd kunnen wor
den. Het robotiseringsproject kan
hierbij helpen door de kostprijs
te drukken. Het signaal van de re
ders is dat zij best iets meer willen
investeren om in Nederland te
kunnen bouwen. Maar het geld
moet wel terug te verdienen zijn
met de vrachtprijs. Daarom zijn
innovatie en efficiency van groot
belang.”

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

• topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
Scheepsbouw aan het Winschoterdiep, met onder andere de werven SAS en Ferus Smit.

www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Mts Amstel duikt op uit de Kalkhaven
DOOR JOHAN DE WITTE

Het ene moment hangen de Cats
nog in de Dolderman takels,
het andere slaan ze de Oude
Maas tot schuim. Teamwork en
routine helpen… Vele schepen
hebben reeds voor deze Amstel
model gestaan, ofschoon
Doldermans automatische piloot
bij nieuwbouw altijd uit staat!
Het accent ligt op klantspecifieke
uitvoering.
Het groene signaal van het mts
Amstel versterkt het imago van

opdrachtgever Interstream Barging.
De rivier Amstel stroomt, Amstel
Gold schuimt en het gelijknamige
fietsspektakel vindt in de Limburg
se heuvels plaats. Ergo: de firma
schildert meestal vaarwater op de
boeiing, dus zal het historisch veel
beschreven water hiermee wel ver
noemd zijn.
Terug naar de inhoud: het 110 x
11,40 meter grote casco (type ECONOMY) leverde Gebr. de Jonge uit
Kladovo. Nadat Den Breejen Ship
yard het onderwaterwerk en de
schroefassen had geleverd, heeft

hoofdleverancier Dolderman BV
de tanker, inclusief alles uit de ma
ritieme etalage en lichte chemiebusiness, geïnstalleerd.
In gesprek met Dolderman over
ideeën of uitvoering, heb je al snel
een deal. Je bent amper thuis of er
is al iets bedacht om jouw firma of
schip het imago te geven dat uniek
is en waarin je je eigen identiteit
herkent.
Lees verder op pagina 17 >>

Aan mts Amstel leverden onder andere:
Dolderman B.V. Afbouw i.s.m. Breko

Menaga Ontwerp en productie van twee

Den Breejen Shipyard

Hoveko B.V. Complete tankmeting en -alar-

VE-woning en scheepsstoffering

Shipbuilding & Repair en geleverd Caterpil-

CFD geoptimaliseerde straalbuizen

Schroefasinstallatie

mering met behulp van Saabradars alsmede

Complete stoffering woning en stuurhuis

lar 3508C en John Deere 6135AFM

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

Dolpower B.V. 1x Generatorset t.b.v.

de temperatuur- en drukmeting

incl. ve-screen zonwering

Breko Shipbuilding & Repair

Blommaert BVBA

aandrijving boegschroef en ladingpompen

Interstream Barging B.V. Bevrachting

Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar

Afbouw i.s.m. Dolderman B.V.

Voormast type Improval(niet gelakt), hek-

480kVA, motor John Deere, type 6135 en

Kampers Shipyard B.V.

Omega boegschroefinstallatie type ka-

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

lichtbeugel type Isis, boordlichtbakken type

generator Stamford HCM534

Stuurhuis + hefgeleidekoker

nalen 41120-4k nieuw type (schroefdiam

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services

Isis, aluminium davit en 1 auto hijsbeugel

EMS Group B.V. Complete E-installatie

Lloyd’s Register EMEA Gecertificeerd

1200mm) horizontale opstelling,

B.V. Levering casco

ClimaLogic B.V.

EPS European Pump Services B.V.

PSI Pijpleidingen

353 kW bij 1780 omw/min. bediening

Beerens Handelsonderneming B.V.

Airconditioning, overdrukinstallatie, venti-

Pompsystemen met elke een capaciteit van

Dekleidingwerk en machinekamers

wegafhankelijk incl. omschakeling, pomp/

Uitschuifbare dakradarmast type Savanna ,

latiesysteem machinekamer en dekventi-

400m3/uur bij een werkdruk van maximaal

Reintjes Benelux bvba

boegschroefbedrijf en één (1) schroefcom-

stuurhuistrap en blauwe kegels

latoren

7 bar en aangedreven door drukvaste

2x WAF 364 L met reductie van 5,435:1

pressor Atlas Copco MAS GA11FF op 500L

Dutch Marine Technology B.V. Het nauti-

Damen Marine Components

ABB elektromotoren, 105 kW – Eex-de IIB,

Root recruitment Coating werkzaamhe-

ketel

sche pakket geleverd en geïnstalleerd

Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening

slobpomp met een capaciteit van 13m3/

den achter- en voorschip

W&O Europe Levering van alle appenda-

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

HP 7000, hydraulisch aggregaat: type HPP

uur aangedreven door een drukvaste ABB

Speedheat Breda Vloerverwarming

ges voor de dekleidingsystemen, ballastsys-

Twee CFD geoptimaliseerde scheeps-

7000-360 } 2-1-0/11 kW, roeraandrijving:

elektromotor, 3,5 kW – Eex-de IIB

Stam Constructie Hoogglans gepolijste

teem en de machinekamers

schroeven en twee CFD geoptimaliseerde

type 3 DWKK 70 kNm en roeren: 3 stuks

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

uitlaten, RVS lekbakken, klapbaar railing-

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

straalbuizen

Aqua Logic roerontwerp

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

werk, slangengoot, RVS lessenaar ombouw

timmering B.V. Isolatie en betimmering

VICUSdt Ontwerp en productie van twee

DBS Scheepsservice

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

in samenwerking met EMS Group en RVS

van achterwoning en stuurhuis

CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven

Aluminiumvloeren voor- en achterschip

olie haspelsets en F.T. gasolie trimpomp

hoogglans Raylinesteunen

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting.

Wij feliciteren Interstream Barging
met mts Amstel en wensen
haar veel succes
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

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

Wij wensen Interstream Barging en
bemanning veel succes en een behouden vaart
met mts Amstel

Wij bedanken Interstream Barging voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts AMSTEL een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Koedijk 4 Nederland
7241CL Lochem
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo Serbia
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com
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Verborgen familieverleden komt boven water
DOOR JOHAN DE WITTE

De fotoboeken en de historie over
de Zeeuwse familie Vermeulen die
in de kast van zijn vader stonden,
las hij als een roman. Bert Zwik
ker ontdekte zodoende hoe zwaar
het leven vroeger was. Zes klassen
lagere school doorlopen gold als
bijzonder. Nauwelijks 14 jaar en je
stond als knecht aan dek.
De beurtdienst op Antwerpen ken
de veel tegenwind maar je kon ook
met storm in de kont in vier uur
vanuit Antwerpen Vlissingen bin
nenzeilen. Zeilend en stevelend
retour naar de Ruhr vergde groot
vakmanschap. De gedienstigheid
ging ver, soms dwong armoede
ondernemers van koers te wijzigen
om in beter vaarwater te geraken.
Niettemin had de varensman een
boeiend leven en meestal een ge
vulde pot!
Weten waar je vandaan komt,
hoe dingen vroeger in zijn werk
gingen, of je grootouders nu ver
weg zijn of dichtbij… naarmate
we ouder worden krijgt dat soort
zaken meer waarde. Hoe zijn je
grootouders of je vader en moe
der opgegroeid? Hoe verliep voor
hen 40-45. “Ik heb niet voldoende
gevraagd”, besef je opeens wan
neer je zelf ouder wordt.

Verbonden
In 2007 stopte de familie Zwik
ker als campinghouders op het

Thoolse eiland. Zoon Bert hield
er als boekhouder de neiging tot
grote nauwkeurigheid aan over,
evenals de nieuwsgierigheid waar
zijn familie met die van de Ver
meulens verbonden was. Zoveel
beschikbare informatie en ook die
statige zwart-wit-foto’s moch
ten niet verloren gaan. Maar wie
waren al die mensen en schepen?
Om er wegwijs in te worden
raadpleegde hij onder andere
een startersboek over genealogie,
boedelbeschrijvingen, kadasters,
kerkboeken, krantendatabanken,
gerechtelijke archieven, burgelijke
standen, overlijdensregisters, on
derscheidingen, scheepspassages,
passagierslijsten en advertenties.
Daarnaast had hij veel gesprek
ken. Na zeven jaar puzzelen, met
veel geduld en vaardigheid ach
ter de pc, stopte Post NL voor de
deur om zijn boek af te leveren,
vers van de pers: Genealogie van de
familie Vermeulen. Daarin komen
2.000 namen en 300 foto’s voor.

Eén grote familie
”Dat voelde heel spannend, toen
het boek er eenmaal was … Je
weegt het in je handen, bladert
en bent gefocust op de uitvoering,
maar je bent ook blij dat het af is.
Daarbij vernoem ik in het boek
graag de namen die mij van infor
matie hebben voorzien. Zonder
hun hulp was ik niet ver gekomen.

Je krijgt een netwerk waar vriend
schap tussen groeit. Mooi is dat!”
Bert Zwikker werkte zeven jaar
aan deze familiegeschiedenis. De
familie Vermeulen als ‘Binnen
vaartschippers sinds 1746’, heeft
hij voor familie, bekenden en tijd
genoten, leesbaar vertaald. Veel
is herkenbaar; immers in de veel
kleinere wereld van toen waren
maritiem en aanverwant één grote
familie.

Risico had men amper afgedekt.
Tobben met lekkage was pompen
of verzuipen.
Het zeilen kon niet overleven,
al werd het definitieve afscheid
uitgesteld door de zijschroef en
de opduwer. Niet alle schippers
konden lezen en schrijven, maar
rekenen konden ze als de beste.
Kleding naaien en breien was voor
de vrouw avondvullend werk in de
dikwijls grote gezinnen.

Sfeer van lang geleden

Laveren door het leven

Bij een rak dat hoogzuid liep,
zoals de Kralijk boven Emmerich,
gingen de paarden ervoor op lan
ge lijnen. De wind bepaalde wel
en wee op dee Zuiderzee en het
Zeeuwse water. Stevelen door de
scheepjesbrug in Wesel kostte ex
tra pruimtabak voor de zenuwen.
Soms sprong er een jonge zalm
over het zetteboord en verdween
in de pan. De weersgesteldheid
had alom invloed tijdens het
voortbomen of jagen.
Men ging leeg op om in Winssen
metselsteen te laden dat in Mid
delburg met de hand in vier dagen
werd gelost. Lossen ging met eigen
tuig door het zeil los te maken van
de giek, opbinden onder de gaf
fel, stropkettingen rond de giek
en extra stroppen en blokken in
de mast. Met een houten zeiltjalk
in de steenkoolhandel actief zijn,
kon lucratief zijn maar ook leiden
tot onverwacht verlies.

Voor handel en wandel ging de
schipper ten anker voor de beurs
en kroeg. Verhalen aan de toog
zoals dat van de 26-jarige Jaap
Vermeulen, die op 6 juni 1930
trouwde met de 22-jarige Middel
burgse Tannetje Cornelia Adamse.
Jaap voer vele jaren met de luxe
motor Tanja waarin 60 pk Appin
gedam Brons stond, die hem over
al bracht waar water stond evenals
bij het domicilie-adres Punt 3 in

19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

38.700,77.500,-

Middelburg.
In 1969 werd de Tanja eigendom
van dochter Puck en haar echtge
noot Hans Jongepier. Het werd de
basis van Zeilschool Het Veerse
Gat in Veere, die nu vijftig jaar be
staat. Nog wordt er les gegeven en
is de zeilschool verankerd in de
herinnering van duizenden kinde
ren en studenten die er ook leer
den laveren’in het leven!
Een Harlinger scheepwerf werd
vorig jaar eigenaar van de in 1927
bij de scheepswerf Fikkers te Mun
tendam gebouwde Tanja. Ze krijgt
haar derde leven, opnieuw in de
recreatie.
Het boek Genealogie van de familie
Vermeulen wordt on demand ge
drukt. Kosten in kleur 85 euro, in
zwart-wit 35 euro. Te bestellen via
info@tholenweb.nl.

De cover van het boek.

YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport!
Wij zorgen voor optimaal
en efficiënt vervoer van
uw goederen en zijn
gespecialiseerd in het vervoer
van bulk goederen en speciaal
transport over alle Europese
binnenwateren.

Voorts staan wij altijd open om de ons ter
beschikking staande vloot met aanvullende
scheepsruimte uit te breiden.

Wij nodigen u derhalve graag uit om met
ons hierover van gedachten te wisselen.

Noordeinde 109 NL-3341 LW, Hendrik Ido Ambacht
• Tel. : +31-(0)78-6811540
• Fax: +31-(0)78-6817747
• www.ystlogistics.nl
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Vertrouwd venster op de Rotterdamse
haven
Spido bestaat honderd jaar. Dat
viert de Rotterdamse rederij,
actief met themareizen en
evenementen, op meerdere
manieren. De aftrap vond plaats
met de feestelijke presentatie van
een boek over de geschiedenis
van het voor Rotterdam
iconische bedrijf: Venster op de
Rotterdamse haven. Honderd jaar
Spido.
De schepen van Spido zijn een ver
trouwd beeld in het Rotterdamse
havengebied. De rondvaarten vor
men een van de meest bezochte
attracties van de stad – ook nu nog
steeds, nu de hele wereld ontdekt
dat Rotterdam veel meer is dan die
imposante haven – en daarnaast
zijn themareizen en meetings &
events tot belangrijke pijlers uitge
groeid.

op 11 april het eerst exemplaar van
Venster op de Rotterdamse haven.
Honderd jaar Spido uit handen van
directeur Leo Blok.
Het boek is vervaardigd door Stad
en Bedrijf. Dit historisch onder
zoeksbureau, gevestigd op het
Noordereiland, is gespecialiseerd
in bedrijfsgeschiedenis, onderne
mersbiografieën en de geschiede
nis van de regio Rotterdam.
Onderzoeker/schrijver Evy van Ast
vertelde dat de historie van Spido
de ontwikkeling van Rotterdam
als havenstad in de laatste hon
derd jaar weerspiegelt.

Gouden jaren
Een eeuw waarin Spido zelf ook
grote veranderingen doormaakte.
Het bedrijf werd in 1919 opge
richt door de legendarische ha
venondernemer Daniel George

Spido viert 100-jarig bestaan
Eerste exemplaar
Aan boord van de James Cook, een
van de Spido-schepen, ontving
oud-burgemeester Ivo Opstelten

van Beuningen (1877-1955). ‘Ha
vendienst Spido’ startte met een
pendeldienst om werknemers,
passagiers en waterklerken te ver

Spido begon als pendeldienst naar en van op stroom liggende zeeschepen.

Gasten ontvingen 11 april een tas met daarin het boek over de geschiedenis van Spido.

voeren naar en van op stroom lig
gende zeeschepen. Een “tramlijn
te water” noemde Van Beuningen
het. In de jaren 20 breidden de
activiteiten uit met postvervoer en
rondvaarten (onder andere naar
Vliegveld Waalhaven).
In de jaren 50 beleefde Spido
gouden jaren, aldus Van Ast.
“De handel bloeide en de Weder
opbouw trok bezoekers uit bin
nen- en buitenland. Die wilden
zie hoe Rotterdam als een fenix uit
zijn as herrees en zich ontwikkelde
tot grootste haven van de wereld.”

Spido-directeur Leo Blok kondig
de aan welke festiviteiten Spido
nog meer in petto heeft voor het
jubileum: vanaf 8 juni is er een
tentoonstelling in het Maritiem
Museum (met dezelfde titel als het
boek) en op 3 en 5 juli zijn er con
certen van The Beach Boys.
De legendarische band speelt eerst
in het Nieuwe Luxor Theater en
twee dagen later op Maasvlakte 2,
samen met het Rotterdams Phil
harmonisch Orkest. De kaartver
koop ging 12 april van start.

Topattractie

Waar de rederij, gasten én Rotter
dam nog jaren plezier van zullen
hebben, is de grootste investering:
een nieuw schip, dat niet voor de
havenrondvaarten zal worden in
gezet maar exclusief bestemd is
voor feesten en evenementen tot

Nog steeds is Spido een van de
topattracties van Rotterdam. Van
Ast: “Nog steeds is het een venster
dat bezoekers, nu al honderd jaar,
een blik geeft op de steeds veran
derende haven.

250 personen. Shipyard De Hoop
in Lobith legt momenteel de laat
ste hand aan het 44 meter lange
en 8 meter brede schip. De doop
is gepland voor de tweede helft
van juni.

Nieuw schip

De cover van het boek.

Mts Amstel kan aan het werk
>> Vervolg van pagina 15

Het onderwatermodel van dit
type is populair door zijn draag
vermogen, snelheid en natuurlijk
het gunstige brandstofverbruik!

Aqua Logic-roeren
Als voortstuwing plaatste Dol
derman twee Caterpillars. De
drie Aqua Logic-roeren manoeu
vreren overeenkomstig de droom
van elke kapitein.
PSI Piping BV installeerde het
leidingwerk waarmee de beman
ning, letterlijk ‘voor en achteruit
kan’. Twee door EPS geleverde
Bornemann HCi 210-pompen
ondersteunen dat met 400 kuub
per uur bij een werkdruk van
maximaal 7 bar. Aan de tankme
ting hangt het label van Hoveko.
Een schip is niet alleen maar
lengte x breedte. Model, functie,
veiligheid en innovatie binnen

het raam van wetgeving en klas
se... Een unieke uitvoering blijft
altijd de uitdaging. Techniek
krijgt hierin voorrang.

Kamerbrede luxe
Maar neem de stuurhut die
Kampers Shipyard leverde en
die duurzaam is afgewerkt
met ‘kamer
brede luxe’ van
Willemsen Interieurbouw &
Scheepsbetimme
ring uit Huis
sen. Fantastisch vakwerk! De
stuurhuistrap en de radarmast
heeft Beerens beide in kwaliteit
gepromoveerd. Duurzaamheid
allround.
De glazen lessenaar van EMS, af
gewerkt met rvs, oogt als hier een
parel. Toegegeven: Elon Musk zit
boordevol ideeën, maar EMS ligt
op maritiem gebied langszij.
Het bedrijf is in elektrische in
stallatie vernieuwend en focust

op maximaal resultaat.
De Kalkhaven uit; rust in de ‘tent’.
De eerste tuk is achter de rug. De
warme pot op tijd op tafel. Het
schema draait. Na afbouw, proef
vaart, puntjes op de i en EBISchecklist ben je niettegenstaande

Doldermans gerieflijke afbouw
wel aan zo’n eerste reisje toe.
Fleetmanger Rob van Doesburg
houdt met zijn collega’s een vloot
schepen in beweging. De techni
sche dienst van Interstream Bar
ging met ondersteuning van de

eigen Safety Management Operations, begeleidde het nieuwbouw
project. Er volgt binnenkort nog
een zusje van de Amstel!

Wij wensen Herman Sr. BV veel geluk met de Teddy
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Teddy is een ‘beregoed’ concept
DOOR JOHAN DE WITTE

Een nieuwe Damen Shoalbuster
3208 à raison van heel wat
eurootjes zonder doop en feest
in de vaart brengen, is vragen
om ‘moeilijkheden’ volgens Jack
Doodewaard. De ‘stuurman’ van
Herman Senior Tug & Workboat
Company houdt samen met zijn
zoons Erwin en Chris de firma
op koers.
Daarom was het donderdag 18
april weer feest bij Damen Har
dinxveld-Giessendam. Onder grote
belangstelling en begeleid door
“Ik doop u, Teddy, en wens u én
bemanning been ehouden vaart”,
zwierde de Colombiaanse mede
werkster van Herman Sr, Ana Isa
bel Nossa Uribe, de fles champag
ne aan barrels. Applaus!
Zo zien de Doodewaards het graag:
een charmante doopdame, fami
lie, vrienden, collega’s, Damenemployees en zoveel mogelijk
schemavrije crewleden van de in
totaal zeven boten die de firma telt
bij elkaar. Met een glas, een wal
king dinner en muziek natuurlijk.

Blinkend
Werken oké, maar een dankjewel
naar álle medewerkers is bij deze
firma ingeroosterd. “Neem nou
Rex, hij is Filippijn en al acht jaar
bij ons aan boord. Fijne jongen”,
volgens Jack. “Kan je mee lezen en
schrijven!”
Natuurlijk liet de Shoalbuster zich

(foto’s Johan de Witte)

18 april, blinkend van de Sigmaverf, van alle kanten bewonderen.
De DMC-tuggerwinch, HS Marinekraan, de hydropins van Tugpins
voor pure werkveiligheid, all
round lichtgewicht rubber fenders
van Poly-Marine Service en het
specifieke Damen-label van de
boot maakten indruk.
Bampro creëerde het stuurhuis tot
verkeerstoren met de VSAT (Very

Sall Aperture Terminal), geschikt
voor diverse communicatie, met
name internet, telefonie en remote
inclusief monitoring en ma
nagement. Door de Seatel VSATschotels kan Bampro met de MTN
airtime-overeenkomst opdracht
gevers zowel de hardware als een
storingsvrije verbinding bieden.
De Haan maakt van de nacht een
dag met zoeklichten en navigatie

verlichting. De 2 x C32 Caterpil
lars van Pon zorgen voor 22 ton
trekkracht. Een C9.3 is er voor de
energie voor de hydraulische spier
ballen en twee John Deere’s lever
de Dolderman voor de havensets.

Gewild
Met de geringe diepgang is deze
Shoalbuster een gewaardeerd
en gewild werkschip, dat in de

wereldwijde offshore aan het werk
is en van afstand herkenbaar aan
het oranje signaal!
We spreken Jack Dodewaard in de
coulissen van het feest. “Morgen
liggen we op koers naar Harwich.
Ik ben zelf aan boord."
Lees verder op pagina 20 >>

DAMEN SHOALBUSTER 2308 S

Damen congratulates Herman Sr. on the naming of their new Damen Shoalbuster 2308 S
‘TEDDY’. We wish them every success for the future with their new vessel.
DAMEN.COM

ADV19 053 Congratulatery ad 264x188.indd 1

16.04.2019 10:25:46
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Geen boot is hetzelfde
>> Vervolg van pagina 19

"Voor Van Oord, die daar de haven
op diepgang brengt, maken wij
met het A-frame en dreg de hoe
ken en langs de kade schoon."
Op de vraag of het bouwen van
een Shoalbuster inmiddels geen
routine is geworden, antwoordt
Jack Doodewaard: “Integendeel,
geen boot is hetzelfde. Alles is nu
met touchscreens, zelfs de knop
pen: waar wil je dit/dat? Altijd
weer doe je het, samen met de
installateurs, opnieuw anders.”

“Ook de nieuwe Damen-winch
vraagt opletten! In scheepsbouw
is verandering standaard."
"Volgend jaar bouwt Damen een
DP 2 Schoalbuster van 35 x 14
meter voor ons. De boot krijgt
met 4 x C32 en hybride voortstu
wing een trekkracht van 60 ton. Er
wordt een PLGR-systeem op geïn
stalleerd, geschikt om voor de ka
bellegger uit de bodem schoon te
maken!”

Investeren en groeien
Investeren en groeien blijven
noodzakelijk, vertelt hij. “Stilstaan

kan vandaag de dag niet. We bou
wen en verkopen. Vorig jaar nog
hebben we de Albatros naar Tur
kije verkocht. Verder spelen we in
op de vraag, die vermoedelijk door
onze naamsbekendheid op ons
afkomt. Daarnaast zijn we inno
vatief, hebben we jong en modern
materiaal en zijn we betrouwbaar
in ons werk. Daar ben ik trots op,
net als op het team!”
Zoon Erwin heeft het roer van een
Multicat in handen, Chris leidt het
kantoor en Jack draait het liefst
een 4-weken-schema aan boord.

Aan de Teddy leverden onder andere:
Damen Shipyards Hardinxveld B.V.

Certificaten

Heinen & Hopman Rotterdam

surface treatment of the crane structure

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Afbouw

Dolpower B.V.

Heating ventilation and air conditioning

Pon Power B.V.

GmbH

Damen Marine Components

Generatorset 28kVA bestaande uit: Hatz

Hilto, Technische handelsonderneming

2x Caterpillar C32 TTA WOSR: Continuous

2 main propellers, diameter 1606mm, 4

Straalbuis: 2 stuks Ø 1612 mm type Optima

motor, type 4L41C met een Stamford gene-

B.V. Flenzen, lasbochten, lasfittingen,

rating 746 kW (1000 hp) at 1600 rpm -

blades and skew design

Visstaartroeren: 2 stuks Ds 120, Rh 1460

rator type UCM224 en generatorset 33kVA

draadfittingen en draadbuis

1800 rpm

Reintjes Benelux bvba

BAM PRO Electronics B.V.

bestaande uit: Hatz motor, type 4M41 met

HS Marine S.r.l. One(1)AKC 115/16,3 HE4

1x Caterpillar C9.3 Auxiliary engine for

2x WAF 464 L met een reductie van 5.042:1

Navigatie & communicatie, IT netwerk,

een Stamford generator, type UCM224

Knuckle/telescopic boom crane provided

hydraulic pump drive, 1 - Caterpillar marine

WK Hydraulics BV

VSAT, TVRO en CCTV

Franssen Isolatiebedrijf B.V.

with a.o. a powerful hydraulic marine

diesel engine, model C9.3 DITA, 1 - techno-

De complete hydraulische installatie voor

Bureau Veritas Marine Netherlands

De accommodatie en uitlaatgassen geïso-

winch, a radio remote control system,

Drive gearbox and prime power rating: 275

de stuurmachine, boegschroef, deckwerk-

Tekeningkeur, inspecties en afgifte Classe

leerd

centralised greasing and a flame matalizing

bkW at 1800 rpm

tuigen en mastverstelling

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Museumwerf Vreeswijk zet op 12 mei de schepen centraal
Op 12 mei is er een thema
zondag bij Museumwerf
Vreeswijk. Het onderwerp is deze
keer ‘Museumschepen’.
Daarmee ligt de Museumhaven
Vreeswijk vol. Zeker die dag, want
een aantal museale schepen meert
speciaal voor deze middag af langs
de kade om te worden bewonderd.

Bezoekers kunnen onder meer een
zijschroefinstallatie in werking
zien en een kijkje nemen aan
boord van een van de schepen.
Aan boord en tijdens een aantal
korte lezingen vertellen de schip
pers zelf over hun trots.

Zomerplanning
Tijdens de zomermaanden orga

niseert Museumwerf Vreeswijk op
elke eerste zondag van de maand
een Themazondag. Al zijn daaar
soms uitzonderingen op. "Om
dat de eerste zondag in mei op
Bevrijdingsdag valt, hebben we de
themazondag een week verscho
ven, naar 12 mei dus.”
En op 1 juni is de volgende The
mazondag. Maar… die wordt op
een zaterdag georganiseerd en
wordt daarom Themazaterdag.
Dan is er een workshop baklopen:
zandlossen met de losbak in de
IJsselaak Door Gunst Verkregen.
Iedereen die dat wil, mag het die
dag zelf uitproberen!

Museumwerf Vreeswijk geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. De entree
is 2 euro per persoon. Bootsmaat
jes en kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang.
Museumwerf Vreeswijk is geves

Op de Main tussen Bamberg en Marktheidenfeld kan weer gevaren
worden nadat er zestien dagen lang gewerkt is aan negentien sluizen.
Vooral aan de sluizen Harrbach, Himmelstadt, Erlabrunn, Marktbreit en
Schweinfurt hebben inspecties en reparatiewerkzaamheden plaats
gevonden. De sluizen waren drooggelegd. In totaal heeft de opknapbeurt
6 miljoen euro gekost.

De Themazondag is een kleinscha
lig evenement waarbij verschil
lende thema’s aan bod komen die
iets te maken hebben met de bin
nenvaart, de werf, het water of die
gewoon leuk zijn. Dan is ook het
gezellige Theehuys (met binnenen buitenterras) open voor een
lekker kopje koffie of thee en een
stuk appeltaart.
Er worden op 12 mei onder meer demonstraties gegeven met een zijschroef.

Tijdens

de

Themazondag

Meer informatie is te vinden op
www.museumwerf.nl.

Main is weer open

Themazondag

(foto’s Museumwerf Vreeswijk)

tigdaan de Wierselaan 113 in
Nieuwegein.

is

Sluis Harrbach. (foto WSA Schweinfurt)
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Waterstofschip bezoekt werelderfgoed
Waddenzee
Op 23 april arriveerde het
Franse schip Energy Observer in
de Waddenzee. De bijzondere
catamaran, één van de eerste
waterstofschepen ter wereld,
vaart de hele wereld rond en
deed al onder meer Antwerpen
en Amsterdam aan.
Het vaartuig is 30 meter lang, 12
meter breed en wordt volledig
aangedreven door hernieuwbare
energiebronnen. Aan boord is een
installatie die door middel van
elektrolyse waterstof aanmaakt.
De elektriciteit die daarvoor nodig
is, wordt gegenereerd met zonne
panelen en twee windturbines.
Daardoor komen er geen schade
lijke stoffen vrij.

Uitstoot
De CO2-uitstoot van de internati
onale scheepvaart moet voor 2050
gehalveerd zijn. Die afspraak heb
ben landen binnen de Internatio
nale Maritieme Organisatie (IMO)
in 2018 gemaakt. Maar zover is

het nog lang niet. Op dit moment
vaart het overgrote deel van de
scheepvaart nog op dieselmoto
ren.
Het doel van de Energy Obser
ver is om aandacht te vragen
voor duurzame mobiliteit op het
water.
“Wat mij betreft is het een inspi
rerend icoon van duurzame mo
biliteit”, zei Rick Timmerman na
mens Rijkswaterstaat betrokken
bij het 'Programma naar een Rijke
Waddenzee' (PRW).

Duurzame innovatie
Programma naar een Rijke Wad
denzee heeft de opdracht om de
transitie naar (ultieme) duurzame
mobiliteit in de Wadden op de
lange termijn (2030-2050) te hel
pen ontwikkelen. Hiervoor wordt
ook gekeken naar welke concrete
duurzame innovaties er al bestaan.
Zodoende kwamen Rick Timmer
man, Gerwin Klomp en Gerben
Bootsma (van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat) in

Het schip voorziet zelf in zijn energievoorziening, onder andere met zonnepanelen. (foto Energy Observer)

contact met het team van de Ener
gy Observer. Ze namen een kijkje
op het schip dat toen in Amster
dam lag.
Ze waren onder de indruk van
het schip, de technologische mo
gelijkheden en de missie van het
team achter de Energy Observer.
Klomp: “Duurzame innovatie
wordt ineens tastbaar. Het kan ge
woon en zet ons aan tot nadenken
over wat mogelijk is ook in het
werelderfgoed Waddenzee.”

Kleinschalig beginnen
“Belangrijk voor ons is dat ze ook
allemaal data verzamelen”, aldus
Klomp. “Dit is nu natuurlijk klein
schalig, maar wij stellen ons dan
gelijk de vraag of we dit ook groter
kunnen oppakken. Kun je dit ook
doen bij personenvervoer op de
Wadden?”
PRW en Rijkswaterstaat hebben
het team van de Energy Observer
allerlei informatie gegeven over
het unieke Waddengebied (de

WSA Weser-Jade-Noordzee van start

Werelderfgoedstatus, natuurwaar
den, kwetsbaarheid, dynamiek
van geulen/platen, bagger- en sup
pletiewerkzaamheden).
Timmerman en Klomp zijn erg
verheugd met het bezoekje van
de Energy Observer. “Een ultiem
duurzaam schip dat een inspiratie
voor velen zou moeten zijn om
samen te werken aan een verdere
verduurzaming van de mobiliteit
in het Werelderfgoed Waddenzee.”

Werk aan
draaibruggen
Kanaal GentTerneuzen
Rijkwaterstaat voert vanaf
eind april tot half september
bestortingen uit rondom de
brugpijlers van de draaibruggen
Sluiskil en Sas van Gent en in de
hoofdvaargeul van het Kanaal
van Gent naar Terneuzen.
Door passerende schepen en stro
ming in het Kanaal van Gent naar
Terneuzen ontstaan rond de brug
pijlers uitschuring en erosiekuilen.
Deze moeten worden bestort met
zand en stenen.
Grond-, weg- en waterbouwer
FL Liebregts uit zal de werkzaam
heden uitvoeren. Het werk gaat
ruim 4,5 maand duren.

Minimale overlast

Door het samenvoegen van WSA’s
wil het Duitse verkeersministerie
meer snelheid en flexibiliteit aan
brengen in de werkzaamheden
van de vaarwegbeheerder (WSV).
De voormalige 39 WSA’s wor
den teruggebracht naar 17 WSA’s.
Binnen de WSV werken ruim
10.000 personen.

De werkzaamheden worden uitge
voerd vanaf het water. De overlast
voor de scheepvaart is naar ver
wachting minimaal.
Op momenten dat in de zij-onder
doorgangen wordt gewerkt, geldt
daar een stremming tussen 07.00
en 19.00 uur. Bij werkzaamheden
in de hoofdvaargeul moet de aan
nemer zijn materieel weghalen als
er schepen komen die daar niet
langs kunnen.

deel van de goederen werd vanuit
of naar andere deelstaten ver
scheept.
De belangrijkste goederengroep,
erts, stenen, aarde en ander bouw

materiaal, groeide met 2 procent.
Visserij- en landbouwproducten
daalden met ruim 37 procent.
De containeroverslag daalde met
ruim 24 procent naar 16.174 TEU.

(foto WSV)

In het kader van de hervorming
van de Duitse vaarwegbeheerder
worden diverse Wasser- und
Schifffahrtsämter (WSA)
samengevoegd. De aftrap werd
onlangs gegeven met de opening
van het WSA Neckar. Inmiddels
is ook het WSA Weser-JadeNoordzee een feit.
Het is ontstaan door de samen

voeging van de voormalige
WSA’s Bremen, Bremerhaven en
Wilhelmshaven. Het nieuwe WSA
wordt verantwoordelijk voor de
Jade, Weser, Hunte, Lesum en
Wümme en delen van het Kust
kanaal en de Noordzee.
Er werken meer dan 900 perso
nen. Daarmee is het WSA WeserJade-Noordzee een van de grootste
WSA’s.

Dr. Torsten Stengel, voormalig
hoofd van de WSA’s Bremen,
Bremerhaven en Wilhelmshaven,
heeft de leiding.
“Door de nieuwe organisatiestruc
tuur kunnen we efficiënter wer
ken“, aldus Stengel. “We hebben
daar waar het zinvol is de com
petenties gebundeld. Daar zullen
onze klanten van profiteren.”

Binnenvaart in Saksen-Anhalt vorig jaar flink ingestort
In de Duitse deelstaat SaksenAnhalt bereikte de binnenvaart
overslag vorig jaar het laagste
niveau sinds 24 jaar. Er is 5,7
miljoen ton overgeslagen. Dat was

een kleine 17 procent minder dan
in 2017.
Een vijfde van de tonnage bestond
uit gevaarlijke stoffen. Het was

sinds 1994 dat de binnenvaart
tonnage in Saksen-Anhalt zo laag
was.
Dit heeft deels te maken met het
langdurige laagwater. Het meren
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Werkendam 0183 67 80 30

Rotterdamse Verhalen Vierdaagse: 15 t/m 18 mei 2019
Wederopbouw in Klein en Groot

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

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

www.miniworldrotterdam.com/rvv
Binnenvaartkrant_130x92_april 2019.indd 1

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

11-4-2019 17:26:57

Gespecialiseerd in alle
mogelijke stofferingen

ZOEKT U EEN ERVAREN PARTNER
VOOR SCHEEPSVAARTSTOFFERING?

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

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
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Themarondvaarten in teken van
zand- en grindwinning
zand- en grindwinning in Lim
burg. Daardoor zijn de Maasplas
sen ontstaan. Dat verhaal beelden
we uit en presenteren we aan
boord van de Maaslakei. Op deze
wijze wordt het schip verankerd in
de regio. We willen een bijdrage
leveren aan het toeristisch aantrek
kelijker maken van dit watersport
gebied.”

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Met het “opbaggeren” van het
bord met de nieuwe naam
Maaslakei bracht wethouder
Johan Lalieu van Maasgouw de
gerenoveerde rondvaartboot van
rederij Cascade op vrijdag 12
april weer in de vaart. Het is nu
een themaboot, die volledig in
het teken staat van de zand- en
grindwinning in Limburg.

Educatief

In 2016 ontstond bij rondvaart
bedrijf Cascade het idee om hun
tweede schip te renoveren. Direc
teur David van de Runstraat zei
hierover: “We hebben een reno
vatieplan opgesteld en zijn naar
het provinciebestuur gestapt. Die
antwoordde, na enige aarzeling,
dat we de lat hoger dienden te leg
gen. Bovendien moesten we met
het schip een onlosmakelijke ver
binding leggen met de regio. En
lef tonen bij het kiezen van een
thema. Samen kwamen we uit bij
de Limburgse zand- en grindwin
ning.”

Er kwam ook een belangrijke
wijziging in het vaarprogramma.
“Onze Maaskernentocht, die we
al jaren onderhouden, gaan we dit
vaarseizoen starten vanuit Maas
bracht om op deze rondvaart een
combinatie te kunnen aanbieden
met een bezoek aan het Maas
Binnenvaartmuseum.
In
het
museum wordt een expositie over
de zand- en grindwinning inge
richt.”

Maasplassen
Van de Runstraat voelde zich aan
gesproken door het thema. Hij
was een schipperskind en werd
grootgebracht op het water. In
de tachtiger en negentiger jaren
vervoerden zijn ouders op hun
vrachtschip Cascade zand en grind
vanaf de grindplassen naar België.
Naast de Provincie Limburg kwam
ook de gemeente Maasgouw over
de brug met een financiële injectie.
Wethouder Lalieu noemde rederij
Cascade een innovatief bedrijf, dat
zich blijft ontwikkelen en steeds

David van de Runstraat aan boord de Maaslakei. (foto Noud van der Zee)

weer op zoek gaat naar nieuwe
uitdagingen. Hij was van mening
dat het plan van de Maasbrachtse
rederij past in de visie die zijn ge
meente heeft op de Maasplassen.
Lalieu noemde de gerenoveerde
rondvaartboot een aanwinst voor
het Maasplassengebied.

Gestript
De familie Van de Runstraat en de
crew hadden drie jaar naar deze

opening toegewerkt. De rond
vaartboot, die jarenlang op de
Maas bij Maastricht voer, werd vol
ledig gestript en vervolgens weer
opgebouwd en ingericht naar het
thema Limburgse zand- en grind
winning. Rederij Cascade riep
voor het restylen van het interieur
de hulp in van architectenbureau
Art To Go uit Baarlo-Nassau.
David van de Runstraat: “We wil
len het verhaal vertellen van de

De Provincie Limburg vond het
belangrijk om te kunnen laten
zien hoe de Maasplassen zijn ont
staan. De gemeente Maasgouw
vroeg op educatief gebied kin
deren iets bij te brengen over de
Midden-Limburgse regio.
David van de Runstraat: “Wij
sponsoren de basisscholen uit
onze gemeente. Aan boord geven
wij tijdens een rondvaart uitleg
over zand- en grindwinning en
het ontstaan van de Maasplassen
door in te spelen op de beleving
van kinderen op het schip en een
goede presentatie neer te zetten.”
David van de Runstraat geeft aan
dat het gerenoveerde schip geen
museumschip is. Het is ook inzet
baar voor feesten en partijen.

het Limburgse Kessel is de opdrachtgever van de beunbak. Directeur
Harrie Kuypers: “Wij hebben gekozen voor kwaliteit. Na zoeken in
het buitenland – met name in Polen
en China – kwamen we terecht bij
scheepswerf Peter Tinnemans.

Marleen van de Kerkhof vertrekt
bij Havenbedrijf Amsterdam. De
(rijks)havenmeester begint op 1
juli als nieuwe sectormanager en
plaatsvervangend
commandant
bij
Brandweer
AmsterdamAmstelland.
Van de Kerkhof werkt sinds 2007
bij Havenbedrijf Amsterdam. In
september 2015 werd ze benoemd
tot havenmeester. Ze is ook
directeur Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied. Haar ta
ken bij Havenbedrijf Amsterdam
zullen tijdelijk worden overgeno
men door twee plaatsvervangende
havenmeesters.

Boete
Een scheepvaartbedrijf uit Maas
bracht is beboet omdat er onvol
doende gekwalificeerd personeel
aanwezig was aan boord van een
van zijn duwkonvooien. Het be
drijf moet 4.000 euro betalen. De
Raad van State bevestigde het eer
dere vonnis van de rechtbank van
Roermond.
De controle vond in 2016 plaats
in de sluis van Linne. Het verweer
van het Maasbrachtse bedrijf was
dat het samengesteld vaartuig op
dat moment stillag in de sluis.
Agenten hadden evenwel gezien
dat het schip de sluis invoer. Ook
kon niet worden bewezen dat tus
sentijds iemand van boord was
gegaan.

Gelria verhuist
naar Millingen

Over de weg naar het water
Vorige week ging een bijzonder
transport door Maasbracht. De 60
meter lange en 11,45 meter brede
beunbak Kuypers 2 ging van de
loods van scheepsbouwer Peter
Tinnemans naar de gemeentehaven,
waar het vaartuig voor het eerst
kennismaakte met water.
Het transport werd uitgevoerd door
M.J. van Riel Industrial Movements
uit Tilburg.
Zand- en grindbedrijf Kuypers uit

Havenmeester
Amsterdam
vertrekt naar
Brandweer

De beunbak zal ingezet worden bij
ons grindwinningsgebied bij Neer
en vaart over de Maas naar de
verwerkingsinstallatie in Kessel.

Incidenteel wordt het vaartuig ook
gebruikt bij werkzaamheden bij de
Lus van Linne.”
(tekst en foto Noud van der Zee)

Shipyard Gelria verhuist van Nij
megen naar Millingen. Het 4 hec
tare grote bedrijfsterrein aan het
Maas-Waalkanaal is gekocht door
transportbedrijf Derks.
De eigenaren van het scheeps
reparatiebedrijf willen al het
werk verhuizen naar de vroegere
Bodewes-werf in Millingen. Die
hebben ze ruim een jaar geleden
overgenomen. Ze willen die werf
nieuw leven inblazen. De dertig
medewerkers van Shipyard Gelria
verhuizen mee naar Millingen.

Einde pulsvisserij
De pulsvisserij wordt volledig
verboden. Daarmee heeft het Eu
ropees Parlement 16 april inge
stemd. Vanaf 1 juli 2021 mag er
helemaal niet meer met de ver
nieuwende techniek worden ge
vist. Nederlandse Europarlemen
tariërs probeerden vergeefs nog
om het verbod uit de nieuwe vis
serijverordening te halen. Dat is
mislukt. Minister Carola Schouten
(LNV) wil het verbod nu aanvech
ten bij het Europees Hof van Jus
titie.
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Focus op ‘floor spacing’ bij nieuwe coaster Tasman
bij Royal Bodewes. Dat is eveneens
een 4800tonner.
“Niet voor niets hebben wij weder
om gekozen voor Royal Bodewes”,
vertelt varende participant Rick
Peters. “Vertrouwen is de basis van
alles. Wij willen innoverend bezig
zijn en hebben op basis van onze
ervaring veel nieuwe inzichten
verwerkt in dit schip. Deze werf
denkt daarin heel goed mee.”
Martijn Beunk vult aan: “Deze
opdrachtgever is zeer betrokken
bij de nieuwbouw. Wij kiezen er
voor om ons te onderscheiden
in het leveren van maatwerk. En
daar is dit zeker een sprekend
voorbeeld van. De samenwerking
verliep uitstekend, we hebben
met elkaar toegewerkt naar het ge
wenste resultaat.”
Rick: “Het is een prachtig schip
geworden!”

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

De nieuwe coaster Tasman
van de gelijknamige rederij
uit Harlingen gaat met name
met projectlading varen,
zoals windmolenwieken.
Voor een zo sterk mogelijke
concurrentiepositie in deze
markt was bij deontwikkeling en
bouw van het schip ﬂoor spacing
het toverwoord. Zo kan er
projectlading tot bijna 70 meter
worden vervoerd op het dek van
deze 90 meter lange kustvaarder.
De multipurpose Bodewes Trader
4800 Tasman werd de afgelopen
maanden gebouwd bij scheeps
werf Royal Bodewes in Hooge
zand. Om de floor spacing (de
ruimte aan dek) te optimaliseren
moest de werf wel enkele ingrij
pende aanpassingen doen aan het
ontwerp. Ten opzichte van voor
gaande schepen van dit type is
de accommodatie van de Tasman
hoger en smaller uitgevoerd en
zo ver mogelijk naar achteren ge
plaatst. Ook ligt het gangboord
twee 'verdiepingen' hoger, waar
door de accommodatie, met name
op de onderste verdiepingen, op
merkelijk ruim is.
Door de behuizing achterop
te plaatsen is er een ‘voortuin
tje’ gecreëerd tussen opbouw en
ruim, waar de luiken kunnen lig
gen zodat het schip een volledig
open ruim heeft. “Dit is bijzonder
praktisch en tijdbesparend bij het

(foto Jan Johan ten Have)

laden en lossen. Tijd is tenslotte
geld in de scheepvaart”, vertelt
Martijn Beunk van Royal Bodewes.
Het ‘voortuintje’ is verdiept ge
bouwd, waardoor er vier van de
zes tussendekschotten kunnen
liggen. Dit is zó geconstrueerd
dat het bovenste tussendekschot
hierbij vastgezet kan worden op
exact dezelfde hoogte als de lui
ken, waardoor er extra deklengte
ontstaat voor het transport van
projectlading. De bijna 70 meter
is uniek voor een schip van deze
lengte.

Sjormogelijkheden
Het ruim en het dek van de Tas
man zijn voorzien van volop
sjormogelijkheden om het schip
geschikt te maken voor transport
van zo veel mogelijk verschillende
soorten lading.
Voor optimale efficiency bij het
sjorren is de door Coops en Nie
borg geleverde 20tons luiken
kraan uitgerust met extra hijs
capaciteit in de vorm van twee
kleinere kranen. Daarmee kunnen
de kratten met sjormaterialen uit
het vooronder getakeld en snel op

elke gewenste plek aan boord ge
plaatst worden.
De Tasman is speciaal ingericht
voor het maken van lange reizen.
Zo kan het schip met de 1850
kW sterke MaKhoofdmotor tot
wel negentig dagen varen op een
volle bunker zware olie. Ook zijn
de voorraadkamers extra ruim met
volop vries en koelmogelijkheden
voor grote hoeveelheden voed
sel en drinken voor de 8 tot 10
koppige bemanning.
De Friese reder liet in 2015 zijn
andere schip, de Triton bouwen

Aan de Tasman
leverden o.a.:
Corrosion & Water-Control B.V.
Geleverd ICAF en ICCP systeem en
galvanische anodes
Gebr. De Haan
Klimaat beheersing accommodatie
Centrale verwarming Sanitair systeem
Mechanische ventilatie
Tjamme Vis Scheepsstoﬀeringen B.V.
Complete stoffering
Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V.
Engineering, levering alle piping,
machinekamer inbouw en inbedrijfstelling

ZIE VLOOTSCHOUW.NL
VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren Rederij Tasman van harte met de Tasman
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Minister schept duidelijkheid:

Varend ontgassen is nu niet illegaal
Op dit moment maakt de
tankvaart zich niet schuldig
aan illegale lozingen door
varend ontgassen, “tenzij deze
plaatsvinden in dichtbevolkte
gebieden of bij bruggen en
sluizen”. Dat schrijft minister
Cora van Nieuwenhuizen als
antwoord op vragen van Tweede
Kamerlid Rutger Schonis van
D66. Handhaving is dan ook
niet aan de orde.
Daar was om gevraagd na de heisa
van de afgelopen maanden. In de
reigonale en landelijke media was
veel aandacht voor het ontgassen,
met name op de Waal en de Lek.
De binnenvaart zou zich schuldig
maken aan illegale praktijken aan
gezien diverse provincies de afge
lopen jaren verboden op varend
ontgassen hebben afgekondigd.
Op de rijksvaarwegen, en zeker de
gene die onder de Akte van Mann
heim vallen, zijn die verboden
echter niet van kracht. Daar wordt
wel aan gewerkt binnen de Task
force Ontgassen.

CDNI
Minister Cora Van Nieuwenhui
zen van Infrastructuur en Water

staat schrijft dat op voorstel van
Nederland het internationale
Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI
is aangepast om het varend ont
gassen zo snel mogelijk overal in
Nederland te stoppen is.
Met dat besluit van juni 2017
wordt het varend ontgassen van de
meeste gevaarlijke stoffen op ter
mijn verboden. Momenteel wordt
gewerkt aan de omzetting naar
nationale regelgeving. Het voor
stel daarvoor zal de minister in
mei aan de Tweede Kamer voor
leggen.

ADN
Met de aanpassing van het ADNverdrag per 1 januari 2019 zijn er
extra voorwaarden gekomen voor
het ontgassen door tankers. Dat
is voor nationale overheden nog
geen wettelijke grondslag om an
ticiperend tegen ontgassen op te
treden, aldus Van nieuwenhuizen.
“Het ADN verbiedt namelijk het
ontgassen niet in het algemeen,
maar stelt voorwaarden waaraan
tijdens het ontgassen moet wor
den voldaan. Wel zal op basis van
het ADN de regelgeving in de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen wor

Minister Cora van Nieuwenhuizen: ”Voor een totaal en algemeen verbod op
het varend ontgassen moet eerst een juridische basis bestaan op grond waarvan kan worden gehandhaafd.” (foto Arenda Oomen/Rijksoverheid)

den aangescherpt. Hierdoor kan
vanaf de tweede helft van dit jaar
in dichtbevolkte gebieden en bij
bruggen en sluizen, inclusief voor
havens niet meer worden ontgast.”

Stoppen
Van Nieuwenhuizen is het met
Schonis eens dat het uitstoten van
kankerverwekkende stoffen zo
snel mogelijk moet stoppen: “Er

wordt dan ook alles aan gedaan
om de benodigde regelgeving en
praktische voorwaarden voor de
uitvoering eind dit jaar af te ron
den. Mijn streven is om in 2020 de
betreffende regelgeving in werking
te kunnen laten treden.”
Controleren op het varend ontgas
sen en schippers ervoor beboeten
is nog niet aan de orde, aldus de
minister. “Voor een totaal en alge
meen verbod op het varend ont
gassen moet eerst een juridische
basis bestaan op grond waarvan
kan worden gehandhaafd. In dit
geval is dat bij het in werking
treden van het aangepaste Scheeps
afvalstoffenbesluit. Daarna kan
via de bestaande systematiek in dit
besluit worden gehandhaafd.”
Van den Nieuwenhuizen kondigt
wel een ‘thema-actie’ aan voor de
controle op het naleven van de
ADR-eisen dat niet bij bruggen,
sluizen en in dichtbevolkte gebie
den mag worden ontgast.
In de speciale Taskforce Ontgassen
bereiden Rijkswaterstaat, de In
spectie Leefomgeving en Transport
en de provinciale handhavings
diensten samen zo’n actie voor.
Die zal plaatsvinden in de tweede
helft van dit jaar.

Limburg Express: containers zonder vertraging
European Gateway Services
(EGS), Barge Terminal Born
en de Danser Group bundelen
hun krachten: ze starten met
de Limburg Express een nieuwe
verbinding voor containers
tussen Rotterdam en Limburg.
De Limburg Express loopt in Rot
terdam de Hutchison Ports ECT
Deltaterminal aan en in Limburg
de binnenvaartterminals in Venlo
en Born.
De nieuwe dienst past volgens de
bedrijven in de trend om lading te
bundelen en zo met grotere aan
tallen containers per call deepsea
terminals in Rotterdam aan te
lopen.

Fixed windows
Het ms Isabelle, dat per keer 249
TEU kan vervoeren, verzorgt de
verbinding.
In Rotterdam kan het schip reke
nen op fixed windows bij de ECT
Deltaterminal op woensdag en
zaterdag. De Limburg Express doet
vervolgens zowel op donderdag/
vrijdag als op maandag Venlo en
Born aan en biedt gegarandeerde
aankomst- en vertrektijden.
De Limburg Express is aanvullend
op de reeds bestaande trein- en
binnenvaartverbindingen van de
drie partners. Zij streven ernaar de
samenwerking verder uit te brei
den.
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De Isabelle voert de dienst uit. (foto Jan van der Wiel)

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!
OMRU
SCHEEPSRAMEN

Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
www.linssenyachts.com

Peter Tinnemans
0622957187

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

Restaurant de Kolentip
info@kolentip.nl . www.kolentip.nl
0475-559133
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

“BEI UNS STEHT IHR LERNERFOLG
IM MITTELPUNKT”

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

Ketelbinkie:

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

Atlas Schiﬀahrt GmbH
Nautisches Bildungsinstitut
für die Berufsschiﬀfahrt

© Fotolia

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

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

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!
www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW
UW LEVERANCIER VOOR:

Ook complete installatie mogelijk
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ge vo
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www.maritimebooster.nl

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

• 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,…

O.A. FLENZEN,
FITTINGEN,
LASBOCHTEN,
BUIZEN EN
AFSLUITERS

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711
Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl
+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be

Hilto bv is lid van :
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Tijd dringt voor tankers door nieuwe ADN-eisen
of ze beseffen de druk nog niet.”
Lloyds Register heeft 630 schepen
in het register en had begin dit jaar
circa 550 schepen opnieuw onder
klasse gebracht. Marktbreed ver
wacht Van IJken dat pas circa 70
procent van de tankers onder de
nieuwe regels is gecertificeerd.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

De deadline nadert voor tankers.
In 2015 werd in het ADN
bepaald dat zowel bestaande
als nieuwbouwtankers aan
nieuwe, zwaardere eisen moeten
voldoen en dat er daarnaast
gekeurde beladingssoftware aan
boord moest zijn. Er was een
overgangstermijn tot 1 januari
2020.
“Het komt er vooral op neer dat
openingen, zoals ramen, deuren,
zwanenhalzen, uitlaten en venti
latieroosters, in de romp en op
het dek zwaarder meegewogen
worden bij de intacte en de lek
stabiliteit. Een nooduitgang of een
ontluchting moet bijvoorbeeld
verder weg zitten van de waterlijn,
zodat zij bij watermaken langer
vrij blijven van binnenstromend
water”, zegt Egbert van IJken,
scheepsbouwkundig ingenieur bij
SARC. “Wij moeten berekenen wat
de gevolgen van vervullen zijn in
de berekening en in de Locopias
software invoeren.”

Deadline
Op 1 januari 2015 moesten alle
schepen aan het toen ingevoerde
ADN2015 voldoen. Doordat
de regels nog niet volledig klaar
waren, werd er een overgangster

Tijdrovend

Egbert van IJken: “Om op safe te spelen moet je nu actie ondernemen.” (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

mijn afgesproken tot eerstvolgen
de classificering binnen vijf jaar.
Er zijn echter schepen die het clas
sificeren een jaar uitstellen, maar
dit jaar uitstel geldt niet voor de
nieuwe
ADNstabiliteitseisen.
Ofwel: 31 december 2019 is een
keiharde deadline voor de ver
plichting van beladingssoftware
en een geüpdatet stabiliteitsboek.

Uitstellen is er niet bij.
Van IJken waarschuwt schippers
hiervoor. Al zouden klassebureaus
uitstel geven, dan nóg is het nu
duidelijk dat oliemaatschapijen
daar niet toe bereid zijn. Zij wer
ken immers met het strengere Eu
ropean Barge Inspection Scheme
(EBIS). De vraag is ook maar hoe
de verzekeraar er tegenaan kijkt.

De klok tikt voor tankvaartonder
nemers: er gaat namelijk veel tijd
zitten in de classificatie. Van IJken
denkt dat de grote tankrederijen
het wel geregeld hebben; zij kun
nen er gemakkelijker iemand op
zetten voor de begeleiding. “De
kleinere en zelfstandige schip
pers”, vermoedt Van IJken, “heb
ben het nog niet allemaal geregeld

Het is een tijdrovend traject. Eerst
komt een specialist aan boord de
waterdichte indeling en openin
gen inspecteren en inmeten. Ver
volgens vindt er na inventarisatie
overleg plaats met de schipper.
Vaak moeten schepen aangepast
worden  of de eigenaar kiest er
voor om zonder aanpassingen met
minder diepgang te gaan varen.
Dan kan het nieuwe stabiliteits
boek en bijbehorende software
gemaakt worden. Daarna moet
het klassebureau dit goedkeuren.
De software moet dan nog worden
gecertificeerd door middel van een
inspectie aan boord. De software
moet namelijk wel daadwerkelijk
aan boord draaien.
Door de wachttijden bij werven
en het oplopende aantal schepen
vlak voor de deadline kan het
maanden duren voordat alles ge
regeld is. “Ofwel: om op safe te
spelen moet er nu actie onderno
men worden”, zegt Van IJken.

Groene binnenvaart = kleinere CO2-voetafdruk
Nederland heeft zichzelf fikse
doelen gesteld om ons klimaat
te beschermen en de atmosfeer
te verbeteren. Niet alleen de
CO2-uitstoot dient drastisch
verlaagd te worden ook de
uitstoot van NOx’en, fijnstof
(met de nadruk op roet) en
zwavel moet omlaag.
Onze wereld staat heel haar
leven al bloot aan verandering
en omschakelingen om zaken op
orde te stellen of te verbeteren.
Dat heet: evalueren! Nu zijn wij
op dit gebied aan de beurt.
Heb je trouwens enig idee wat
deze stoffen doen en waarvoor
je mee hebt te gaan in deze ont
wikkelingen voor een gezonder
leven?
Hier kort op een rijtje de gevol
gen wereldwijd:

• Er zit 40 procent meer CO2 in
de lucht dan een paar eeuwen
geleden
• De gevolgen hiervan zijn: meer
overstromingen, voedseltekorten,
waardoor sterfte en ondervoe
ding, tekort aan water, afname,
sterfte van de biodiversiteit van
planten en dieren (ook de vis
sen; dus LET OP: slecht voor de
visserij), meer hittegolven (hier
sterven ouderen eerder door)
• NOx’en (stikstofoxiden): dat
zijn gassen die ontstaan bij
allerlei verbrandingsprocessen;
dus ook bij de scheepvaart in het
algemeen
• De gevolgen hiervan zijn: irri
tatie van de luchtwegen, ontwik
keling van astma en

infecties van de luchtwegen. De
uitstoot van de NOxgroep wordt
gelinkt aan longschade, hart en
vaatziektes; en dus aan vroegtij
dige sterfte en aan dementie. Er
zijn maar weinig andere stoffen
die zulke impact hebben op de
volksgezondheid zegt professor
Nawrot (milieuepidemioloog)
• Circa 3040 procent van alle
fijnstof is afkomstig van NOx.
Naast alle hier opgesomde ge
zondheidseffecten heeft het im
pact op de kinderhersenen. Zelfs
al in de baarmoeder; er zijn in
placenta’s al roetdeeltjes aange
troffen.

MRS. SCHEEPSSCHROEF

• Last but not least is er zwavel
uitstoot. Dit kleurloze gas veroor
zaakt zure regen.
• De gevolgen van zwavel in
de lucht zijn oogirritatie, long
problemen, bij een concentratie
van 3 ppm kan iemand al bin
nen 30 seconden dood gaan, het
vermindert de gewasgroei (lekker
dan…daar eten we weer van).
De zwavel kan zelfs 80 kilome
ter vanuit de bron op het gewas
komen.
Conclusie: of je het nou leuk
vindt of niet… je hebt geen keus,
voor jezelf, je naasten en gewoon
voor alle

door Dymphina Jooren (directeur Jooren Scheepsschroeven)

mensen op deze aardbol ben je
verantwoordelijk.
Dus iedereen moet op zijn moet
meedenken en tijd en geld
investeren in verbetering. Geen
gemopper meer, maar hupsakee:
begin met anderen een denktank
om op een andere manier te
gaan varen met minder uitstoot.
Zorg dat je nageslacht trots op je
kan zijn.
Ik draag mijn steentje bij – ook
privé. Ik koop bijvoorbeeld mijn
boodschappen in biologische
winkels en heb geen cv thuis.

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

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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Nieuwbouw kraanschip
Ibis VI

Verlenging tot
110 meter
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STANDNUMMER
F137 + F138

Marine Power Drechtsteden B.V.

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY
• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw
generatorsets
• hermotorisering
• one stop shop

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

Marine Power Drechtsteden B.V.

official

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us
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Maritime Industry vernieuwt zelf ook met jubileumeditie

Hele binnenvaart komt bijeen op
niet te missen beurs
Dit jaar viert Maritime Industry
zijn 15-jarig bestaan. Het
jubileum van dé vakbeurs
voor de binnenvaart gaat niet
ongemerkt voorbij. Organisator
Easyfairs pakt deze editie
feestelijk uit, met onder andere
een jubileumzone; daar staan
verleden, heden en toekomst
centraal. Ingrijpender is de
vernieuwde plattegrond met
een verrassende routing, extra
terrassen én 2000 vierkante
meter extra beursvloer op de
eerste verdieping.
Van dinsdag 7 tot en met donder
dag 9 mei beleeft Maritime In
dustry zijn vijftiende editie. Drie
dagen lang is de Evenementenhal
in Gorinchem het middelpunt van
de binnenvaart. Deze vakbeurs
mag en wil je niet missen, of je nu
vaart of op een andere manier bij
de branche betrokken bent.
De circa 500 standhouders mogen
weer ongeveer 11.000 bezoekers
verwachten. Die krijgen de nieuw
ste ontwikkelingen en innovaties
te zien, maar ook de vertrouwde
gezichten van al die bekenden uit
de sector. Maritime Industry com
bineert namelijk op een aange
name manier het zakelijke en het
gemoedelijke karakter.
Voor de jubileumeditie is de beurs
vloer compleet vernieuwd. Verder
is er een dagelijks seminarpro
gramma waar deskundigen onder
andere vertellen over vergroening,
waterstanden en personeelswer
ving. Aandacht is er ook voor het
‘project of the future’ waar studen
ten live aan een opdracht uit de
praktijk werken. Op het spare part
deck is een uitgebreid assortiment
tweedehands- en reserveonder
delen te koop.

Vrienden van het Sophia
Tijdens de vijftiende editie van
Maritime Industry zamelt de or
ganisatie geld in voor Stichting
Vrienden van het Sophia. Deze
stichting doet er alles aan om het
verblijf voor kinderen in het Sop

(foto Easyfairs)

ziekenhuis in Rotter
hia Kinder
dam zo aangenaam mogelijk te
maken en draagt bij aan de finan
ciering van wetenschappelijk
onderzoek en vernieuwende pro
jecten.
Maritime Industry draagt de stich
ting en de kinderen een warm
hart toe en organiseert daarom op
woensdag 8 mei, voorafgaand aan
de tweede beursdag, een zogehe
ten ‘Lichtjes Lunch’, waarvan een
overgroot deel van de opbrengst
naar Stichting Vrienden van het
Sophia gaat.
“Kinderen horen niet ziek te zijn,
maar helaas is de werkelijkheid
anders”, zegt Babette Fokkens,
accountmanager bij Maritime
Industry. “Daarom doet de Stich
ting Vrienden van het Sophia
er alles aan om het verblijf van
patiëntjes en hun gezin in het
Erasmus MC-Sophia Kinderzieken
huis zo aangenaam mogelijk te
maken. Vorig jaar hebben we ruim
15.000 euro ingezameld voor de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij; voor dit jaar zetten
we ons in voor Stichting Vrienden
van het Sophia.”

(foto Easyfairs)

Lichtjes Lunch
“We geven de vrijwilligers van
deze stichting de mogelijkheid om
actief te werven tijdens de beurs,
maar wij willen nog iets meer
doen dan dat. Daarom organise
ren we samen met hen een Lichtjes
Lunch.”
Deze lunch is op woensdag 8 mei

van 11.30 tot 13.00 uur, vooraf
gaand aan de tweede beursdag
van Maritime Industry. Deze luxe
lunch kost 25 euro per persoon.
Daarvan gaat 17,50 euro naar
Stichting Vrienden van het Sophia.
Daarnaast worden tijdens de beurs
pluchen aapjes verkocht. Fokkens:
“Uiteindelijk hopen we dat dit er
voor zorgt dat we aan het einde
van de beurs een mooie cheque
mogen uitreiken aan Stichting
Vrienden van het Sophia.” In
schrijven voor de Lichtjes Lunch
kan via de site van Maritime
Industry: www.maritime-industry.
nl.

Parkeren
Standhouders en bezoekers herin
neren zich van de editie van vo
rig jaar ongetwijfeld de zomerse
temperaturen, die ook binnen

voelbaar waren. Easyfairs heeft
doeltreffende maatregelen geno
men: Evenementenhal Gorinchem
beschikt nu over een nieuw air
cosysteem. Babette Fokkens: “Er
heerst nu een vriendelijk klimaat
in de beurshal en dat was een
must.”
Niet alleen de evenementenhal,
ook het parkeerterrein is opnieuw
ingericht. Er zijn 150 extra par
keerplekken bijgekomen en alle
in- en uitritten zijn vernieuwd.
Dat zorgt voor een vlottere door
stroming.
Ook is het parkeerterrein voorzien
van slagbomen, waardoor expo
santen en bezoekers hun auto
voortaan bewaakt parkeren.
Er moet nu wel betaald worden:
“We hanteren sinds de zomer een
klein parkeertarief van 5 euro per
dag”, aldus Fokkens.

7, 8 en 9 mei
De vijftiende editie van Maritime Industry vindt plaats op
7, 8 en 9 mei. De beurs is geopend van 13.00 tot 21.00 uur.
De toegang is gratis, op uitnodiging en na online registratie
op de website: www.maritime-industry.nl.
(foto Tekst & Toebehoren)

BINNENVAARTKRANT93 Maritime Industry

24 april 2019

4

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

I www.bingvoskaiser.de

STL

STANDNR

STANDNR

...

G111

NIEUWBOUW CASCO’S

STAND

C119
ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

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

WWW.BINGVOSKAISER.DE

A ROOM WITH A VIEW

U ZOEKT EEN KAMER
MET ZICHT OP HET WATER?
DIE HEBBEN WIJ VOOR U!

GEVRAAGD

KAPITEIN
Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een kapitein.
Dient in het bezit te zijn van Rijn-, Radar- en ADNR Patent.
Werkschema: 14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be
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Damen Marine Components sponsort Stichting
Vrienden van het Sophia
bel inzetten van de tunnel geeft
een aanzienlijke weerstandsver
mindering gezien het schip niet
constant vaart met een uitgeklapte
tunnel. Een bijkomend voordeel
hiervan is de bewezen brandstof
besparing.

STAND D110
Damen Marine Components
(DMC) presenteert zich tijdens
de jubileumeditie van Maritime
Industry in Gorinchem op 7, 8
en 9 mei 2019 op stand D110.
Dit jaar verbindt de vakbeurs
zich aan het goede doel Stichting
Vrienden van het Sophia.
Tijdens Maritime Industry deelt
DMC de stand met Concordia
Damen. Op de stand zullen ver
scheidene noviteiten worden ge
toond, zoals de opengewerkte
Optima-straalbuis en een Visualizer met interactieve 3D-applicatie.
Op de Visualizer kunt u via de
keuzemenu’s zelf vergelijkingen
maken tussen de verschillende
roertypen. Tevens kan er gekozen
worden voor de toepassing van
verschillende typen spoilers en
straalbuizen in combinatie met de
Van der Velden FLEX Tunnel. Op
deze manier kunt u zelf zien wat
de directe gevolgen zijn van een
gemaakte productkeuze.
DMC gooit het roer om en bootst
met interactieve presentaties de
werkelijkheid zo nauwkeurig
mogelijk na. U bent welkom om
zelf aan de slag te gaan!

Stichting Vrienden
van het Sophia

De FLEX Tunnel wordt ingezet
bij een leeg varend schip, of op
lage wateren, om te zorgen dat er
voldoende water naar de schroef
wordt gebracht. Ten opzichte van
een vaste tunnel creëert de FLEX
Tunnel de mogelijkheid om een
grotere schroefdiameter toe te
passen. De tunnel heeft een lucht
dichte afsluiting; hierdoor ontstaat
onderdruk in de tunnel. Met als
gevolg voldoende waterstroming
zodat de effectieve werking van de
schroef gewaarborgd blijft.

Wereldwijde 24/7-service
verkocht onder de merknaam van
Van der Velden. Daarnaast biedt
DMC diverse diensten aan, zoals
(preventief) onderhoud, reparatie
en modificatie van stuurmachines,
roeren en bediening.

Optima straalbuis
Tijdens de ontwikkelingsfase van
de DMC Optima-straalbuis zijn
verschillende onderzoeksprojecten

uitgevoerd, die resulteerden in het
ontwerpen van een straalbuis met
een geoptimaliseerd profiel waar
bij de schroef verder naar achteren
in de straalbuis roteert.
De voordelen van de Optima
straalbuis zijn:
• optimale voorwaartse stuw
kracht
• optimale stuwkracht achteruit
• mogelijke oplossing om het

geluidsniveaus te reduceren
• mogelijke oplossing om trillin
gen te verminderen

Van der Velden
FLEX Tunnel
De FLEX Tunnel is een uitklapbare
tunnel. De schipper kan kiezen
om de tunnel uit te klappen waar
en wanneer dat nodig is, bijvoor
beeld met lage wateren. Het flexi

Dit jaar viert Maritime Industry
zijn 15-jarig bestaan. De beurs ver
bindt zich aan Stichting Vrienden
van het Sophia. U kunt dit goede
doel steunen door een donatie te
doen door de aanschaf van aapjes.
Elke jonge patiënt van het Sophia
Kinderziekenhuis krijgt zo’n aapje.
Per jaar worden maar liefst 7.000
aapjes uitgegeven. Om een steen
tje bij te dragen hebben DMC en
Concordia Damen gezamenlijk
honderd aapjes gedoneerd.
Damen Marine Components is
gespecialiseerd in het ontwerpen
en produceren van voortstuwingsen manoeuvreersystemen. Onze
primaire producten zijn straalbui
zen, lieren, bedieningspanelen,
roeren en stuursystemen waarbij
de laatste twee categorieën worden

DMC is gecertificeerd door de In
ternationale Vereniging het Rijn
schepenregister om stuurwerk
inspecties uit te voeren. DMC
biedt professionele diensten aan
om uw manoeuvreersysteem in
uitstekende conditie te houden,
zoals onderhoud, reparaties en het
leveren van (reserve)onderdelen.
Ook voor een complete modifica
tie van een beschadigd of verou
derd manoeuvreersysteem kunt u
bij DMC terecht.
Deze diensten worden door eigen
vakkundige servicemonteurs uit
gevoerd. Dit is mogelijk bij u op
locatie of tot juli 2019 aan het pon
ton bij DMC’s kantoor in Krimpen
aan de Lek. Vóór het derde kwar
taal van die jaar zal DMC verhui
zen naar een compleet nieuwe lo
catie in Hardinxveld-Giessendam.
Door het 24/7 support- en service
netwerk is DMC, zoals altijd, over
al ter wereld snel ter plaatse. Zo
blijft de kwaliteit en betrouwbaar
heid van de producten gewaar
borgd. Het ervaren personeel van
DMC zorgt ervoor dat u altijd uw
gewenste koers kunt blijven varen.
Wij zien u graag op stand D110!

www.damenmc.com

EOC houdt algemene ledenvergadering op
Maritime Industry
STAND K122
500 exposanten en 13.000
professionals worden tussen
7 en 9 mei verwacht op de
vijftiende editie van dé beurs
voor de binnenvaart: Maritime
Industry 2019 in Gorinchem.
Veel leden van EOC bezoeken
deze beurs. Mede daarom heeft
EOC besloten om de beurs op
woensdag 8 mei wederom te
combineren met haar jaarlijkse

algemene ledenvergadering
(ALV). Leden zijn vanaf 09.30
uur welkom in Evenementenhal
Gorinchem.
Op de algemene ledenvergade
ring worden zij bijgepraat over
de stand van zaken van de maat
schappij. Tijdens deze vergade
ring zal Shipping Technology een
presentatie geven en is er gelegen
heid om afscheid te nemen van
bestuurder Tom Boerema. Na een
dienstverband van ruim 21 jaar

heeft hij EOC onlangs verlaten.
Natuurlijk is er tijdens de aange
boden lunch ruimschoots de ge
legenheid om met collega’s bij te
praten en de EOC-medewerkers te
ontmoeten. Na de lunch kan men
de beurs (ook de stand van EOC:
K122) bezoeken.
Maritime Industry is dé uitgele
zen gelegenheid om kennis te
vergaren, kennis te maken met
de nieuwste trends en ontwikke
lingen en de basis te leggen voor

nieuwe samenwerkingen. Bestuur
der Martin Visser: “Elke beursdag
zijn er EOC-medewerkers aanwe
zig van diverse afdelingen. Dus of
men nu een relatiebeheerder wil
spreken, een expert, iemand over
een offerte, schades of aanvul
lende verzekeringen; Elke beurs
dag kan men bij ons terecht! En
natuurlijk hebben we voor u onze
leden weer een leuk cadeautje en
een nieuwe vlag klaarliggen in de
stand.”
Ondernemers met een binnen

vaartschip verzekeren zich graag
bij EOC. Martin Visser: “Zij be
oordelen onze serviceverlening
met het rapportcijfer 8,3. EOC is
gespecialiseerd in beroepsvaartver
zekeringen. Onze experts hebben
de benodigde kennis in huis en ja
renlange ervaring. Wij bieden een
complete dekking, scherpe premie
en vanzelfsprekend een snelle
schade-afhandeling. Dus de beste
verzekering voor de laagste prijs.”

www.eoc.nl
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E118

Konutherm B.V.

F106

PS Marine Coatings B.V.

E140

United Marine Service Group

E107

AVA

D143

Donker Fuel B.V.

B132

Kooiman Marine Group

F127

PSI Pijpleidingen

D102

Urk Maritime

I112

AXXAZ Marine

D106

Draaijer Turbo Service B.V.

B106

KROHNE Nederland B.V.

A112

QSP Products

I204

Van Andel Rotterdam B.V.

G102

Bakker & Co B.V.

E150

Dräger Nederland B.V.

E148

Krommenhoek Metals

F104

Quo Vadis Personeelsdiensten

K139

Van Dalen Aggregaten

L105

Bampro Marine

A109

Dromec B.V.

E112

KÜHME

C131

Rabobank Altena

H103

Van der Helm

I109

Bank für Schiffahrt (BFS)

F201

Dutch Marine Technology B.V.

G116

Kühne Industrie B.V.

D152

Radio Holland Netherlands B.V.

F132

Van der Knaap Print Support

D104

Barge Crewing

J202

EBR Marine B.V.

C125

Lankhorst Ropes

D120

Radio Zeeland

F132

Van der Leun Installatiebouw B.V. H117

Barko U.G.

F152

El-con

C113

Leemberg

K110

RBC Brandbeveiliging Nederland F102

Van der Velden Marine Systems

D110

BB Logistiek

E146

Electric Comfort

H137

Leeuwestein Scheepsinstallaties E102

Reijnders Graveer & Lasertechniek H128

Van Dijk Expertise Groep B.V.

I114

BBS Industrie B.V.

H116

Electric Marine Support

Lemans Nederland B.V.

H139

Reikon B.V.

F131

Van Dinteren Technische

Beerens B.V.

H103

Binnenvaart B.V.

G114

Lethe Handelmij Nieuwburg B.V.

B114

REINPLUS FIWADO Bunker

I102

Handelsonderneming B.V.

D132

Belship B.V.

G132

ELV

D140

Liquid Control Trading

H103

REINTJES Benelux BVBA

H132

Van Gemert Scheepsschroeven

F133

Berger Maritiem

E106

EMHA B.V.

D144

Lloyd’s Register EMEA

I117

Rensen-Driessen Ship Brokers

L141

Van Leeuwen Buizen B.V.

B118

Beta Benelux B.V.

L143

Emigreen

K134

Logic Vision B.V.

H203

Rensen-Driessen Shipbuilding

L141

Van Lier Installatietechniek

D156
K107 + K108
E202

J151

Binnenvaart Logistiek Nederland I129

EOC Onderlinge

LOVK

I127

Rhigo Scheepsramen

D157

Maasbracht B.V.

J123

Binnenvaart Media

J148

Schepenverzekering u.a.

K122

LOVT

I127

ROC Friese Poort

I112

Van Noordenne Staal

B111

Binnenvaart Netwerk Diensten

G124

Epifanes Bootlakken

D151

Lubricoat Nederland B.V.

J143

Rommerts Ship Design

L141

Van Tiem Elektro BV

I141

Erwin’s Wood Design

D134

Luxe Interieurbouw de

Rotex Shipping

C124

Varen doe je Samen!

J207

Esco Aandrijvingen B.V.

F112

Leeuw en van Vugt B.V.

VEKA Group B.V.

K112

Venvulas B.V.

I146

L104

Blokland Non Ferro B.V.

J106

Blommaert N.V.

F117

Eurocable Holland B.V.

Blue Century

K138

European Pump Services B.V.

Blue Wireless Europe

B203

European Vapour Recovery

BO&AC Nederland
D205

H206

Association

Bondewel IST B.V.

JUBILEUM
ZONE F114

Boterman Techniek B.V.
Breamark Engineering B.V.

E155
D204

Breko Shipbuilding & Repair
Bridgescout B.V.

E205

D155

D102
E203

D202

I133

E208

G208

F209

Europroof
Spareparts
Deck

Exalto B.V.

E206

Exomission

G206

G204

F205

Binnenvaart
F202

G202

G203

FEMM Rotterdam B.V.
E202

F201

Bunkerstation Area
Heijmen B.V.

D146

Bunkerstation Papendrecht

D146

Flying Dutchman B.V.

Bunkerstation Verweij Kampen

D146

FKH Batterijen B.V.

makelaars B.V.

D138
H135

G201

Buffet

SAB Stichting Afvalstoffen &
Vaardocumenten Binnenvaart

D125
E110

Maasland Shipbrokers

J123

SARC B.V.

G108

H207

Maastrans
Shipping
H208 I207
J209
I208 N.V.

J123

SBH Heijmen Rotterdam

D146

G148

Mach.fabr. & Scheepsrep.

L127

bedrijf Van Wijk B.V.

H205

K123
J141

Expertise Innovatie Centrum
E204

SAA Overvliet Assurantie-

BuffetMotortechniek
Marant
I204

J207

Marble Automation B.V.

H203

MAREFSOL B.V.

G126

MARIKO GmbH

H201

H103

J205

L201

Marilux B.V.

A128

Marin Research Institute

B128

Netherlands

I202

J203

B109

EICBScheepsreparatie-Nieuwbouw
De Gerlien van Tiem

EICBScheepstechniek Drenth B.V.

I112

Scheepswerf en Machinefabriek

D204

‘t Ambacht

J204

K201
E201

F142
J202

E134

K204

L203

J123

Verenigde Tankrederij B.V.

G136

Vereniging Aqualink

J128

Toiletten
Vereniging de Binnenvaart

E129
F144

I139

Veth Propulsion

J140

E127

Victrol

D143

Vidol Marine B.V.

A117

I134

BusinessB.V. E138
Scheepswerf Heerewaarden
Point

Vink Diesel B.V.

F126

Visscher Scheepsreparatie

F134
I112

B117

Visserij Coöperatie Urk

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

K124

Vissers en van Dijk B.V.

J123

Schegro B.V.

L119

VOS Kaiser GmbH

G111

F149

VPG Scheepsservice B.V.

I128

Scheepswerf Hoogerwaard B.V.
L201

Fomicom - Gasco

H141

Marine Power Drechtsteden B.V. F138

Scheldewerf Rupelmonde N.V.

Bureau Scheepvaart Certificering E142

Foresta Trading B.V.

E125

Marine Service Noord

D205

Schiffahrt Hafen Bahn und Technik F209

Bureau Telematica Binnenvaart

G124

FS Schiffstechnik GmbH

A124

Maritiem Media

H129

Bureau Voorlichting Binnenvaart

G124

Gebhard Electro

A113

Markerink B.V.

H127

Business Capital Insurance B.V.

I119

Gebr. De Jonge B.V. Shipbuilding

Marktechnical B.V.

H101

1e verdieping

Buyck Techniek B.V.

L101

Services B.V.

C101

Mastervolt B.V.

L132

C.V.P. Kruyf en Zoon

J123

Gebr. Sluyter B.V.

C119

MCT Lucassen

A114

CCM3

D110

Geeve Hydraulics B.V.

I118

Medicall Life Support

C128

CCM3

D110

GEFO Shipping Group / UNITAS

H140

Medir International B.V.

H130

CENTA Nederland B.V.

B107

Gerwil Crewing B.V.

I112

GJV Diesel Service B.V.

H120

Centraal Bureau voor de Rijn- en

Verbunt

Verhaar Omega B.V.

Business
Point

Brinkmann &
Niemeijer Motoren E201
E117
Welcome

Eteha Slangtechniek

A119

LWC Group B.V.
G125
J212
PROJECT OF
Maasbracht
Groep
J123 + J124
THE
FUTURE
Maaskade Bevrachters B.V.
I134

L120
PROJECTFuture
OF
Project of the
D126
THE FUTURE

C132

Horeca

ESI Marine
& Offshore
Buffet
Horeca

Binnenvaartpastoraat

Horeca

BINNENVAARTKRANT

VROOAM Powersports Lubricants D130

Schiffahrts Verlag-Hansa

E206

Vuicon Engineering B.V.

G201

Schiffstechnik Buchloh

I142

W&O Europe

F124

SDK Diesel Support B.V.

F108

Wärtsilä Netherlands B.V.

I138

SECUMAR Benelux B.V.

L126

WBH / Remote Controlparts

B123

Ship Signs

E149

Weforsea Crowdfunding

I112

Ship2Supply B.V.

A108

Werkina Werkendam B.V.

H103

Shipcoat B.V.

I115

Wessels GmbH Tischlerei und

Mees van den Brink Haaksbergen C120

Shipyard Kladavo Scheepswerf

C101

Alubau

G123

Mercurius Scheepvaart B.V.

A114

Sinttruije Marine Services B.V.

A118

WhisperPower B.V.

K128
J125

Binnenvaart

G124

Glass ‘n Fit B.V.

D157

Mercurius Shipbuilding

A114

Sip Marine B.V.

F133

WILLEMS Piping & Equipment

CF Techniek B.V.

D116

Graveerservice van Wijngaarden

F123

Mercy Ships Holland

G208

Slurink B.V.

C118

WindeX Engineering B.V.

H103

CITBO

I148

Haisma Scheeps- en

MKpompen B.V.

G144

Smit & Van Rijsbergen B.V.

J146

Wittig GmbH

F205

Clean Classificeerbedrijf B.V.

H103

Industriemotoren

F134

Mobene

D146

SNEW

G203

Xeamos B.V.

G141

Climalogic B.V.

J115

Haitech

H117

Monitrax

J141

Snijder Filtertechniek B.V.

E126

Yanmar Europe BV.

L130

Concordia Damen Shipyards

D110

Handelsonderneming Otten

H208

Motor Parts B.V.

A122

Snijder Scheepselektro B.V.

I120

ZF Marine

D118

Connect Maritiem B.V.

K107

HBM

G150

Motrac Industries

I103

Speedheat Breda

G103

Zicht B.V.

E144

Consilium B.V.

L122

Heatmaster B.V.

K111

Mourik EGP B.V.

K101

SSAB EMEA AB

E108

Coöperatie Binnenvaart Kredietunie

Heinen & Hopman

L109

MSG eG

E153

STC Group

A105

Nederland U.A.

E111

Helmacab Holland B.V.

J116

Multronic

K101

STC Trade B.V.

C134

Cornet Service B.V.

H103

HL Eco Services

D111

Naval Inland Navigation

K136

STEELCON B.V.

E124

Covadem

I130

Hoenderop B.V.

C112

Navingo B.V.

A120

Stessen Heerlen

D153

Cuneus

H103

Holland Diesel Maassluis

G127

Navmate Marine Innovations B.V. A102

Steuma Instruments B.V.

G109

Dacom Werkendam B.V.

H103

Homa Pompen B.V.

F113

NedPower B.V.

E136

Stichting Abri

H143

DAGIN

D202

Hoogendijk Electric - Marine

Nelf Marine Paints B.V.

B136

Stichting Limena

H122

Damen Marine Components

D110

and Offshore

Neptun Heijmen Nijmegen B.V.

D146

Stichting Meander

L203

Dana Brevini Benelux

D101

Hoogendijk Sliedrecht

Neptune Shipyards

B127

Stichting Vrienden van het Sophia H202

J144
C107 + C108
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Speedheat Breda: specialist in vloerverwarming aan boord
STAND G103
Door de jaren heen is
Speedheat in de scheepvaart
uitgegroeid tot een begrip.
Al 25 jaar adviseert, levert en
installeert het bedrijf elektrische
vloerverwarmingssystemen
aan boord. Het systeem is
geschikt voor elk vaartuig: van
binnenvaartschip tot cruiseschip;
van jacht tot werkschip. Zelfs
op boorplatforms wordt de
comfortabele verwarming
toegepast.
“Geen schip is te klein of te groot”,
vertelt Radhish Ramkhelawansing,
eigenaar van Speedheat Breda. Hij
legt uit dat zijn bedrijf ook niet
per se voor een compleet vaartuig
hoeft te worden ingeschakeld.
“Het komt regelmatig voor dat we
worden gevraagd om bijvoorbeeld
een woonvertrek of alleen de stuur
hut te voorzien van elektrische
verwarming. Vaak zie je dan dat
mensen zó tevreden zijn dat ze
later alsnog de andere werk- en of
woonruimtes laten doen.”
Met Speedheat-thermostaten is de
temperatuur in elk vertrek afzon
derlijk te regelen. Zo verwarmt
Speedheat snel en efficiënt alleen
de vertrekken die daadwerkelijk
gebruikt worden – op de tijden dat
ze gebruikt worden.

Door heel Nederland
Speedheat Breda werkt door heel
Nederland – en daarbuiten. Voor
installatie en service. Zo heeft
het team van Speedheat Breda al
talloze schepen, in binnen- en
buitenland, voorzien van Speead
heat-vloerverwarming. In totaal
varen inmiddels bijna 700 sche
pen met Speedheat rond.
Het systeem biedt diverse voor
delen. Het 1 millimeter dunne
verwarmingselement is flexibel te
verwerken en past overal: onder
elk type vloer en zonder hoogte

verschil. Speedheat is toepasbaar
met allen soorten vloerbedekking:
pvc, tapijt, parket, tegels, gietvloe
ren et cetera.
Dat verwarmingselement kan op
elke vloer worden toegepast en
wordt direct onder de vloeropper
vlakte geplaatst, waardoor het
systeem sneller (tot wel 15 x)
opwarmt dan gewone vloerverwar
ming. De ruimte is dus sneller op
de gewenste temperatuur.
Speedheat werkt met kwalitatieve,
lichte en duurzame materialen,

die IMO-gecertificeerd zijn. Het
systeem is veilig, waterdicht, be
trouwbaar en duurzaam. Eigen
schappen die tellen voor scheeps
eigenaren. Dat geldt eveneens voor
de gewichts- en ruimtebesparing.

Dekverwarming
Naast elektrische verwarming in
roeven en stuurhuizen, levert en
installeert Speedheat Breda ook
andere oplossingen voor aan
boord. “Denk bijvoorbeeld aan
buitendekverwarming om bevrie
zing van het dek te voorkomen

en zo veilig werken in de winter
mogelijk te maken.”
De elektrische infrarood ver
warming van Speedheat scoort
hoog op warmtecomfort, op deze
manier zit u er gegarandeerd
warm bij. Een sneeuw- en ijsvrij
scheepsdek is het grote voordeel
wanneer u kiest voor buitendek
verwarming. Dankzij het dunne
verwarmingselement worden de
kritieke plaatsen op het buitendek
verwarmd. Na de installatie van de
verwarming wordt de vloer afge
werkt met een gietvloer van enkele
millimeters, waardoor de beman
ning veilig kan lopen en werken
aan het ijsvrije dek.
De buitendekverwarming is op
vrijwel alle scheepsdekken toe
te passen. Het wordt veelal op
de looproutes aangebracht bij
bijvoorbeeld patrouilleschepen,
boorplatforms, veerboten en
werkschepen.
“Maar we kunnen ook zorgen voor
de verwarming van raamprofielen
en spiegels. Alles om het leef- en
werkklimaat op een schip aange
namer te maken. Kortom, voor
verwarming aan boord moet u bij
Speedheat Breda zijn.” Het bedrijf
heeft service hoog in het vaandel.

Wilt u meer weten over de
mogelijkheden van het Speedheatsysteem bij u aan boord? Bel dan
(076) 520 47 03 of kijk op
www.speeadheat.nl/breda.

De verwarming
voor aan boord
Al 25 jaar betrouwbare elektrische infrarood
vloerverwarming van slechts 1 mm dun
in de scheep- en binnenvaart!

BREDA

076-5204703
breda@speedheat.nl
www.speedheatbreda.nl
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Radio Holland toont nieuwe
ontwikkelingen in Gorinchem
Radio Holland laat in samenwerking met jarenlange
partner Radio Zeeland DMP, maar ook Orolia Maritime
(voorheen Netwave) het nieuwste van het nieuwste zien
in binnenvaartelektronica, inclusief mooie beursacties.
Bezoek ons op stand F132 op Maritime Industry (een
nieuwe locatie in de hal!).

STAND F132
Nieuwe dimensie in consoles
Op de openingsdag onthullen Radio Zee

komst. Met dit concept is het mogelijk om
in minder ruimte dezelfde navigatie- en
communicatieapparatuur onder te bren
gen. Daarnaast is er de flexibiliteit om
zonder ingrijpende aanpassingen op een
later moment nieuwe functionaliteit aan
de bestaande brug toe te voegen.
Tot slot geeft deze visie de nodige vrij
heid om het ontwerp te personaliseren,
met behoud van de gekende Radio Zee
land DMP-kwaliteit. Met recht een nieuwe
dimensie in consoles voor schip en vloot.

Falcon-lijn. Radio Holland lanceert speci

het schip.

aal voor Maritime Industry een actie met
de Radio Zeeland Titan 500 combipiloot,

Beursactie Furuno rivierradar
Ook de Furuno rivierradar RHRS-2014

Als binnenvaartspecialist bij uitstek pre

Hans Beun, sales manager binnenvaart:

senteert Radio Holland een mix van ver

“We hebben de RHRS-2014 nu met een

trouwde en nieuwe navigatie- en commu

heel scherpe beursaanbieding. Furuno en

nicatieproducten, die analoge en digitale

demo draait op de Radio Holland-stand.

Radio Holland hebben gezamenlijk deze

technieken combineren. Denk aan wind-

Als het gaat om fleet management en veilig

rivierradar ontwikkeld. Door de jaren

en dieptemeters, combipilots, roerstand

varen, is dit een zeer interessante nieuwe

heen zijn meer dan 5.500 Furuno/RH-

aanwijzers en intercomsystemen. De Radio

ontwikkeling.

rivierradars op vele binnenvaartschepen

Holland-specialisten, van wie sommigen

geplaatst. Het is een uiterst betrouwbaar

uit een familie van binnenvaartschippers

De VDR was al langer in gebruik bij de

systeem met een uitstekend en prettig be

komen, vertellen u graag meer.

zeevaart, maar is nu door Orolia Maritime

dieningsgemak via muis of touchpad.”

Marga Adriaanse, sales engineer en een
bekend gezicht bij Radio Holland: “Wij

speciaal ontwikkeld voor de binnenvaart,
in partnerschap met Radio Holland. In de

“Eenvoudig in te bouwen en met een duur

kennen de binnenvaart en we kennen

eerste plaats biedt deze VDR als blackbox

zaam en compact LED-scherm dat dag en

de techniek. Tel daarbij ons netwerk van

uitkomst bij incidenten. De ‘playback-

nacht een helder beeld geeft. Bovendien is

servicepunten langs de Europese waterwe

functionaliteit’ maakt het mogelijk een

het met de Periskal Radar Overlay moge

gen en u weet zich verzekerd van een pro

incident digitaal af te spelen en kan uit

lijk om de ECDIS-rivierkaart te combine

fessionele maritieme partner.”

komst bieden bij vragen over oorzaak en

ren met het radarbeeld en AIS (Automatic

gevolg.

Identification System). Het verhoogt de

Bezoek Radio Holland en Radio Zeeland,

De VDR is verbonden met onder meer

veiligheid op het binnenwater enorm door

op een nieuwe plek: stand F132 in het

de rivierradar en het intercomsysteem en

de interactie tussen schepen onderling en

centrum van de beurshal. Mailen kan

geeft zo een uitstekend beeld van de situ

met de wal.”

naar sales.binnenvaart@radioholland.
com.

atie. Radio Holland voegde daar functio

Binnenvaart VDR
Een andere belangrijke noviteit is de RI
VER VDR (Voyage Data Recorder). Een

(foto Radio Holland)

die loopt gedurende de beurs.

is als absolute hit op de beurs te vinden.

land DMP en Radio Holland hun visie
op de binnenvaartbrug van de nabije toe

met informatie over het functioneren van

naliteit aan toe waarmee de prestaties van

Titan en Falcon

het schip gemeten kunnen worden. Zo

Uiteraard vindt u op de stand van Radio

kunnen data naar de wal worden gestuurd

Holland en Radio Zeeland de RZ Titan- en
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stand
B117

Wij staan op
standnummer

A124

Joystick control voor
sleep- en werkboten
Een unieke bediening waarbij altijd
één hand vrij is!
De Straathof Controls iQJ joystick biedt een subtiele
besturing van motor, boegschroef en
~ 0321 382315
stuurwerk met maar slechts
~
Dronten,
Flevoland
één hand!

~ info@straathofcontrols.nl
~ https://www.straathofcontrols.nl

-- Leverancier van ZF motorbedieningen --

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

SET SAIL
for your car eer

vikingcruises.com/careers

UNSERE ANFORDERUNGEN:

IHRE HERAUSFORDERUNGEN:

Rheinpatent bis Basel bzw.
Mannheim und/oder Donaupatent

Gesamtverantwortung für
die Sicherheit an Bord unter
Einhaltung der vorgegebenen
Richtlinien und Gesetze

Gute Streckenkenntnisse
Deutsche und/oder Englische
Sprachkenntnisse von Vorteil
Gute Umgangsformen

Gewährleistung des
fachmännischen Schiffsbetriebs

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcruises.com/careers
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ECA-1500 t/m ECA-3000
nieuwe generatie draadankerlieren uitgevoerd met enkele of
dubbele trommel

EWH
autokraanlieren

7, 8 EN 9 MEI 2019

EVENEMENTENHAL GORINCHEM
WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL

stand

E112

Dromec is gevestigd in Rhenen dichtbij het overbekende Ouwehands Dierenpark Rhenen.
Als goede buur geven wij daarom bij iedere aanvraag/order die op onze beursstand geplaatst
wordt tijdens de beursdagen 4 toegangskaarten inclusief 4 consumpties weg voor
Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

EPS
spudpaallieren

BE

UR

SA

CT

IE

Sta neus aan neus met de ijsberen, loop onder de slingerende orang oetans door en bespied
de beren in Expeditie Berenbos. Bewonder de reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen, de
Afrikaanse olifanten, ga op avontuur in Gorilla Adventure of hang de beest uit in RavotAapia,
Europa’s grootste overdekte speeljungle.
Voorwaarden:
- De aanvraag of order moet geplaatst worden op onze beursstand (E112) tijdens de beursdagen
7, 8 & 9 mei 2019. Hierbij is het van belang dat u uw contactgegevens bij ons achterlaat.
- Als er alleen een aanvraag geplaatst wordt en hier geen order uit volgt, geldt deze actie niet.
- De toegangskaarten worden alleen verstrekt aan degene die de order geplaatst heeft.
- De toegangskaarten worden verstrekt bij levering van de lier(en).
- De actie is niet geldig op de verkoop van onderdelen.
- We verstrekken max. 8 entreekaarten per klant.

Steenoven 13, 3911 TX Rhenen | +31 (0)317 - 68 11 55 | info@dromec.nl | www.dromec.nl
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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,…

STRY STAND

DU
MARITIME IN

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

F149

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

BEZOEK ONS OP STAND F108

uns
Besuchen Sie
me
auf der Mariti
Industry 2019
STAND A.107

MEER WETEN?
+31 (0) 183-745 694
info@sdkdieselsupport.nl
www.sdkdieselsupport.nl

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen

MASTERS IN
INNOVATIVE PUMP SOLUTIONS
Ontd
ek
nieuw onze
eA
pomp TEX
en!
STAN
D H13
5

Instandhaltung aller Schiffshaupt und Hilfsdiesel-Motoren bis 7.000 kW
Motoren- und Ersatzteile im Tausch

Mechanische Bearbeitung
und Fertigung
August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
Fon +49 5977 73-0 · Fax +49 5977 73-138
info@a-storm.com · www.a-storm.com

THG Transportvermittlungsund Handelsgesellschaft mbH

Bei uns finden Sie alles, was Ihr

Authorised Distributor:

Service für Abgasturbolader
und Einspritzpumpen

begehrt!

Obere Gasse 24
97828 Marktheidenfeld
T
F
E
W

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Maritime Industry Stand E 202
Christian Hochbein und Team

INNOVATION

MANUFACTURING

ENGINEERING

MONITORING

SALES

MAINTENANCE
Ringdijk 506
2987 VZ Ridderkerk

info@epsbv.com

Tel. +31(0) 180 44 22 66
Fax. +31(0) 180 44 22 69

www.epsbv.com

BINNENVAARTKRANT84

Maritime Industry

24 april 2019

13

Diesel Engines Online: exclusief distributeur voor
D-I Industrial keerkoppelingen
de koppelingen op de Amerikaan
se motor afkomstig waren van een
Zuid-Koreaans bedrijf. En verder
onderzoek leverde op dat dat be
drijf al een flinke naam had opge
bouwd in Azië.”
“Ik heb toen de stoute schoenen
aangetrokken en het bedrijf ge
woon opgebeld met de vraag of
wij distributeur voor de Benelux
plus Duitsland voor hen mochten
worden. Na een proefperiode van
twee jaar was de conclusie weder
zijds dat de samenwerking goed
beviel. Sindsdien is er een hechte
samenwerking ontstaan, waarbij
we elkaar goed aanvullen.”

STAND C106
DOOR MENNO BONNEMA

We spreken met Perry Andriese,
eigenaar van Diesel Engines
Online. Het bedrijf is in 2002
opgericht en is inmiddels
gevestigd op het relatief nieuwe,
kleinschalige bedrijventerrein
van de Augustapolder in
Barendrecht. Het bedrijf
profiteert hier optimaal van de
ligging aan de A29, terwijl de
aanwezigheid van de Oude Maas
iets verderop de focus van het
bedrijf op ook de scheepvaart
‘verraadt’.
Diesel Engines Online is als een
echt familiebedrijf te typeren, zo
laat eigenaar Andriese weten. De
geschiedenis met dieselmotoren
leidt terug naar Perry’s vader, die
jarenlang met Cummins-motoren
heeft gewerkt. Zodoende groeide
ook Perry op met de fascinatie
voor dieselmotoren. Desondanks
werkte hijzelf eerst in de wereld
van de ICT, maar de wereld van
diesel engineering bleef toch
zodanig trekken dat hij in 2002
besloot het bedrijf Diesel Engines
Online te beginnen.
Momenteel heeft het bedrijf zeven
mensen in dienst. “We kennen als
bedrijf weinig verloop. Daardoor

Robuust en betrouwbaar

kun je echt vakkennis opbouwen
en dat is in deze business gewoon
een sterke troef”, licht Andriese
toe. “Naast kennis van producten
is daarbij kennis van je klanten
van even groot belang”, wil hij
nog wel benadrukken.
“Onze business ligt daarbij in de
motorrevisie, offshore en mijn
bouwbedrijven”.
Internationaal
gericht dus. Daarbij is de connec
tie tussen offshore en de binnen
vaart snel gemaakt. “Tussen die
twee liggen natuurlijk voldoende
raakvlakken. De binnenvaart is

letterlijk ook meer in beweging ge
komen. Stilliggen is er steeds min
der bij, er moet gevaren worden.
Goed voor onze dieselmotoren
dus. Of beter gezegd: het belang
van een goede dieselmotor wordt
dan steeds meer evident”, aldus
Andriese.

D-I Industrial
keerkoppelingen
Sinds 2004 is het Barendrechtse
bedrijf exclusief distributeur voor
de hydraulische keerkoppelingen,
stuursystemen en PTO’s van D-I
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Plan je eigen afspraak in
voor de SAB-balie

Telefoon 010 798 98 98
Afsprakenmodule via www.sabni.nl

Industrial. Dit uit Zuid-Korea af
komstige bedrijf, bij sommigen
nog steeds beter bekend als DongI Industrial, produceert al jaren
keerkoppelingen voor de Aziati
sche markt.
De samenwerking ontstond min
of meer toevallig, vertelt Andriese.
‘Op een gegeven moment waren
we aan het sleutelen aan een
Cummins-motor en ontdekten we
keerkoppelingen die we tot dan
toe niet kenden. Ze zagen er zeer
solide en betrouwbaar uit. Na wat
research kwamen we erachter dat

Bezoek ons op stand
nummer J126
van de beurs
Maritime Industry

“Inmiddels werken we nu alweer
vijftien jaar nauw samen met de
Zuid-Koreanen”, vervolgt Andrie
se. “De keerkoppelingen zijn zeer
betrouwbaar gebleken, mede ook
door hun robuuste uitvoeringen.
We kunnen ze in de scheepvaart
zo’n beetje overal toepassen. Vanaf
60 pk voor zeg maar de werksche
pen tot maar liefst 1.500 pk, in
verschillende reducties.”
Inmiddels heeft Diesel Engines
Online alleen al in de Benelux en
Duitsland meer dan 1.700 succes
volle installaties gedaan.

www.dieselenginesonline.com/nl
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STAND E140

De filterspecialist voor al uw filterelementen.
Van hoofdmotor tot keerkoppeling.
Snelle levertijden en geleverd op het
adres waar en wanneer u wilt.

✓ ABC
✓ Caterpillar
✓ Cummins
✓ DAF
✓ Deutz
✓ Hatz

✓ John Deere
✓ Kabola
✓ Lister
✓ Mitsubishi
✓ MTU
✓ Perkins

✓ Racor
✓ Scania
✓ Separ
✓ Vetus
✓ Volvo Penta
✓ Wyckomar

Welkom op
Maritime Industry 2019
Stand E.126

U blijft aan het roer,
wij zorgen dat ‘ie werkt.

BEZOEK ONS TIJDENS MARITIME INDUSTRY OP STAND D110
Damen Marine Components, specialist in ontwerp en productie van straalbuizen, lieren en roer- en stuursystemen. Wij zijn gecertificeerd
door de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister om stuurwerkinspecties uit te voeren. Van preventief onderhoud tot (nood)
reparatie op locatie, onze ervaren mensen zorgen ervoor dat u altijd uw gewenste koers kunt blijven varen.
DAMENMC.COM

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS
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OMRU Scheepsramen: “Wij verkopen oersterke
raamprofielen; geen sterke verhalen”
STAND I151
Bij OMRU Scheepsramen
kennen wij onze kracht. Al
bijna vijftien jaar maken wij
aluminium scheepsramen op
maat voor binnenvaartschepen,
passagiersschepen en werkboten.
Oerdegelijke producten
die voldoen aan de strenge
kwaliteits-norm ISO 3903 en
op het gebied van kwaliteit en
veiligheid niets te wensen overlaten.
Dat vinden ook de partijen die
onze ramen regelmatig certifice
ren zoals Bureau Veritas, Register
Holland en Lloyd’s. Maar mis
schien nog wel belangrijker: dat
vindt ook het groeiend aantal bin
nenvaartschippers en werven dat
met ons samenwerkt. Daar doen
we het voor. Elke dag weer. Met
kwaliteit, service en innovatie als
belangrijkste pijlers onder onze
organisatie.

Druktests met
glans doorstaan
Veiligheid staat voorop in de be
roepsvaart. Voor het ontwerpen
en bouwen van schepen gelden
strenge veiligheidseisen. Maar ook
onze scheepsramen moeten van
zelfsprekend in lijn zijn met de
technische voorschriften die wet
telijk zijn bepaald. En dat zijn ze.
Onze ramen voor de binnenvaart
voldoen aan de norm ISO 3903.
Om daaraan te voldoen, moet
de mechanische sterkte van onze
raamprofielen uitgebreid worden
getest door middel van zoge
naamde druktests. Misschien geen
verras-sing, maar zowel onze ther
misch onderbroken vaste ramen
als klapramen met klemblokken
hebben deze tests glansrijk door
staan.
In het bijzijn van het Internati
onal Marine Certification Insti
tute (IMCI) hebben wij in onze in
house-testfaciliteiten een druktest
uitgevoerd. Daarmee werd aan
getoond dat onze raamprofielen
voldoende sterk zijn. Onder een
drukbelasting van 75 kPa (kilo
pascal) treden er geen vervor
mingen, breuken of lekkages op.

De nieuwe productielijn van OMRU voor het maken van isolatieglas. (foto OMRU)

Een mooi compliment voor onze
product
specialisten. En een ex
tra bevestiging van onze kwaliteit
voor u.

Nieuw bij OMRU:
isolatieglas uit
eigen productie
Isolatieglas heeft op dit moment
een lange levertijd. Dat komt met
name door de druk-te in de bouw
sector. Omdat wij onze klanten
niet zo lang willen laten wachten,
hebben wij recent een aantal ma
chines gekocht waarmee we zelf
hoogwaardig isolatieglas kunnen
samenstellen.
De glaswasmachine en reverse osmose-unit zijn inmiddels geïnstal
leerd. Op dit moment draaien we
een aantal proeven met onze nieu
we productielijn. We verwachten
binnen afzienbare tijd het eerste
isolatieglas uit eigen productie te
kunnen leveren.

Persoonlijk glaspakket
Of u nu kiest voor enkel glas of
voor ons eigen isolatieglas… U
krijgt bij ons altijd een glaspakket
dat voldoet aan uw eisen én de ei
sen die vanuit wettelijke normen
worden gesteld.
Heeft u speciale wensen op het ge
bied van warmte-isolatie, geluids
isolatie, verwarmd glas, lichtdoor
latendheid (getint glas/privacy
glas) of inbraakwerendheid? Onze
specialisten stellen een glaspakket
samen waarin we de ideale com
binatie maken van spouwbreedte,
glasdikte en (indien nodig) speci
ale zonwerende of isolatiewaarde
verhogende coatings om tot het
gewenste resultaat te komen.

Verlijmd
Bij OMRU werken we met structu
reel verlijmde beglazing. Dit bete
kent dat wij ruiten altijd verlijmen

in onze aluminium scheepsramen.
In onze ogen de beste methode.
Veel ruiten worden met een rubber
in een raamprofiel gemonteerd.
Dat ziet er minder mooi en lang
niet zo strak uit als verlijmd glas.
Daarnaast krijgen zoutkristallen
bij verlijmd glas geen kans om
zich te nestelen tussen het rubber
en het aluminium. De kans dat
u te maken krijgt met vervelende
corrosie-vorming of lekkages is
daardoor nihil.
Maar verlijmd glas heeft nog meer
voordelen. De constructie is ster
ker en stijver. Dat is met name
belangrijk bij klapramen. Met ver
lijmd glas kan het klapbare deel
niet gaan doorhangen in het pro
fiel en het kozijndeel niet raken.

Service door
eigen vakmensen

makelij, inclusief de best denkbare
service. Wij vinden het belangrijk
dat u tevreden bent over het hele
proces van offerte tot aan eind
montage. Onze serviceorganisatie
is er dan ook op gebrand om u de
beste ervaring te bezorgen.
Wij werken uitsluitend met eigen
vakspecialisten die uw nieuwe
scheepsramen perfect (digitaal)
inmeten en monteren. Door onze
afdeling Planning wordt u goed
op de hoogte gehouden van de
status en voortgang van uw order.

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

Bij OMRU Scheepsramen krijgt
u topkwaliteit van Nederlandse

Swets: uitzendbureau met nautische oorsprong
STAND I135
Swets is een gecertificeerd uitzend
bureau met nautische oorsprong,
waar kwaliteit en service de boven
toon voeren, wij gaan nét een stap
je verder. Een veelzijdige dienst
verlener die zich al bijna vijftig
jaar inzet voor de binnenvaart.
Vele matrozen, stuurmannen
en kapiteins bevaren de rivieren
‘onder de vlag van Swets’ en daar
zijn we trots op. Wij maken de
match tussen opdrachtgevers en
medewerkers. Daarnaast kunnen

wij ondersteunen met flexibele
oplossingen voor alle personeels
vraagstukken.

Flexibiliteit en
betrouwbaarheid
Wij weten als geen ander dat het
werk in de binnenvaart een terug
kerend patroon heeft en wij her
kennen daarin de flexibiliteit en
betrouwbaarheid die men zoekt
op het gebied van kwaliteit, verlo
ning, kosten, veiligheid en service.
Onze jarenlange ervaring stelt ons
in staat om snel te kunnen inspe
len op een continu veranderende

markt. Hierdoor zijn wij deskun
dig op het gebied van alle perso
neelsvraagstukken.
Door ons ruime aanbod van per
soneel kunnen wij opdrachtgevers
voorzien van medewerkers; in
iedere gewenste functie voor
ieder type schip, inzetbaar op
korte of lange termijn, in elke
contractvorm en voor alle
nautische ondernemingen.

Uitdagende en
afwisselende baan
Voor medewerkers biedt Swets een
uitdagende en afwisselende baan

in de nautische wereld. We willen
deze medewerkers inspireren om
te doen wat echt bij hun past, waar
zij gelukkig van worden. Wij luis
teren naar deze wensen en geven
persoonlijke aandacht.
Hebben zij extra ambities en een
opleiding nodig? Wij kijken samen
wat het beste past. Voor hulp bij
vragen op het gebied van juridi
sche begeleiding, zorgverzeke
ringen of begeleiding van herstel
bij ziekte zijn wij ook graag van
dienst.
Voor medewerkers uit het buiten
land beschikken wij over een eigen

efficiënte transportservice, waar
door we onze medewerkers van en
aan boord kunnen brengen, langs
alle Europese vaarwegen.
Wij zijn 24/7 bereikbaar en dat is
gezien de aard van de activiteiten
cruciaal. Vanuit onze twee kan
toren in Zwijndrecht en Poznan
(Polen) zijn wij iedereen graag
persoonlijk van dienst.

www.swetsinlandshipping.nl
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PROTECT YOUR INVESTMENT

Al meer dan 50 jaar dé specialist in ladingverwarming
voor de binnenvaart

De Nederlandse producent van
Kathodische Bescherming:

• Hoge efficiency
• Hoogwaardige kwaliteit
• Bedrijfszeker
• Onderhoudsarm
• Gecertificeerd en vakkundig 24/7 serviceteam

• Aluminium/Zink/Magnesium anodes
• ICCP-systemen
• ICAF/MGPS-systemen

AMPAK Cathodic Protection

VOLG ONS

Bezoek ons op stand F106

Handelstraat 8 - 4143 HT Leerdam - PO Box 71 - 4140 AB Leerdam - Nederland
Tel. +31 (0) 345 633355 - www.ampak.nl - info@ampak.nl

Baarnsche dijk 6 A8 . 3741 LR Baarn . Tel: + 31 (0)35 303 4910 . www.konutherm.nl

2190651 ADV_130x92.indd 1

29-03-19 12:19

Want to know more about
us or our products?
Call us on + 31 (0) 10 4104320
or visit us at stand B132

FUEL LINES

AIR COOLERS

PLATE HEAT EXCHANGERS

Aploniastraat 15
3084 CC Rotterdam
The Netherlands
info@donker.nl
www.donker.nl

SHELL & TUBE

.be

www.

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 het beheren van de specifieke “flow” in
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. Generen van facturen, rapporten
en logbook gebeurt met minimale input.

Bezoek ons op

7-8-9 Mei 2019
Stand 138
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Welkom in de ‘Werkendam-straat’
op Maritime Industry
De ‘Werkendam-straat’ is inmiddels een stabiele factor geworden op
de beurs Maritime Industry. In de loop der jaren is de straat flink uitgebreid omdat het aantal leden van Werkendam Maritime Industries gestaag groeit. Inmiddels is het een cluster van 38 maritieme bedrijven.
Deze bedrijven werken succesvol en op gestructureerde wijze samen

binnenvaartschepen, scheepsafbouw
en metaalbewerking. Het bedrijf is
specialist op het gebied van binnenvaartschepen en leverancier van uiteenlopende producten, zoals allerlei
soorten staalconstructies.

op het gebied van profilering en acquisitie. Ook legt het cluster actief
de verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
De Werkendam-straat op stand H103
is een voorbeeld van ‘samen optrekken’. Zeventien bedrijven geven acte
de présence:
Kieboom Werkendam is een leverancier van alle denkbare scheepsbenodigdheden: van staaldraden tot
scheepsbelettering en van bezems
tot bunkeringen van GTL. Kieboom
heeft twee bunkerboten.
Daveco is leverancier van allerlei
soorten accu’s voor onder andere de
binnenvaart. Daveco onderscheidt
zich door kennis, grote voorraad,
snelle levering en scherpe prijzen.
Daveco zorgt voor een veilige en verantwoorde afvoer van oude accu’s.
Hoogendoorn MBI behoort al vijftig
jaar tot één van de meest vooraanstaande scheepsbetimmeraars en
interieurbouwers in Nederland. Met
ruim 130 professionele en gedreven
mensen maakt Hoogendoorn MBI
interieurs op allerlei soorten schepen.
Windex zorgt voor klimaatbeheersing aan boord van schepen. De
professionals van Windex kennen de
specifieke product- en installatieeisen die gesteld worden aan boord
van binnenvaart- en zeeschepen en
grote en kleinere plezierjachten.

Werkina verzorgt het ontwerp, de
engineering en de bouw van complete elektrische installaties voor uiteenlopende maritieme toepassingen,
met de nadruk op de binnenvaart.
Werkina is een pionier op het gebied
van elektrisch varen.
Dacom ontwikkelt, levert en installeert diverse systemen, voornamelijk gericht op de maritieme markt.
Dacom is actief op het gebied van
onder andere satellietontvangstsystemen, camera's, nautische en
telecomapparatuur.
Van Wijk is een toonaangevend
scheepsreparatiebedrijf en leverancier van boegschroeven, hydraulische
kranen, hydraulische installaties, lieren, stuurhuizen en stuurhuisliften.
Van Wijk heeft onlangs een innovatieve LNG-bunkerkraan ontwikkeld
en geplaatst.
Clean is specialist als het gaat om
reiniging en conservering van schepen, scheepsruimen, ballast-, wateren brandstoftanks. Ook leggen de
vakmensen van Clean onder andere
scheepsvloeren en maken zij werkdekken.
Oonincx Scheepsonderhoud richt
zich op technisch onderhoud van

Rabobank Altena-Bommelerwaard
is ook present in de Werkendamstraat. Met wortels in Werkendam,
de derde binnenvaarthaven van
Nederland, is de bank een belangrijke
speler op het gebied van financiële
dienstverlening en verzekeringen in
het maritieme cluster.
Instalho gaat als veelzijdige werf
graag uitdagende projecten aan.
Complete nieuwbouw van een schip
of een offshore constructie? Een refit
of een reparatie van een complexe
schade? De mensen van Instalho
regelen het.
TV Dredging is een groeiende speler
in de (inter)nationale baggerwereld.
Het bedrijf richt zich op de (ver)bouw
van baggerschepen en de levering
en het onderhoud van bijbehorende
installaties/uitrusting zoals persbuizen en hydraulisch bedienbare
baggerafsluiters.
Cornet Groep is een specialist in oppervlaktebehandeling:
stralen, hydrojetten en coaten.
Hierbij kan gedacht worden aan
complete schepen maar ook aan
lading-, drinkwater- en brandstoftanks. Ook het compleet aflakken van
bijvoorbeeld jachten behoort tot de
activiteiten van de Cornet Groep.

Oechies beheerst alle aspecten van
het ontwikkelen en onderhouden
van technische installaties in de binnenvaart. De technici van Oechies
tekenen en installeren complete
elektrische installaties op zowel
nieuwbouwschepen als op schepen
die een refit ondergaan.
A C C U V E R K O O P

De Waal is koploper in de voortstuwings- en manoeuvreertechnologie.
De Waal zorgt met energiebesparende roeren en slimme stuurmachines
voor innovaties. Het ruim 80-jarige
bedrijf beschikt over gemotiveerde
vakmensen, alle mogelijke metaalbewerkingsmachines, goed uitgeruste werkplaatsen, drie afmeerkades
en twee scheepsliften.
Beerens is een gerenommeerde
leverancier van onder andere hoogwaardige ramen, masten en deuren
van aluminium en rvs. ‘Full service’
is het motto van de nieuwe eigenaren: een mast kan bijvoorbeeld ook
geleverd worden inclusief de benodigde elektrische bedrading.
Cuneus weet van de hoed en de rand
als het gaat om het bemannen van
binnenvaart- en zeeschepen in binnen- en buitenland. Het bedrijf selecteert de juiste mensen en leidt hen
op zodat zij op vakbekwame wijze
zorgen voor het veilig in de vaart
houden van alle typen schepen.
Nieuwsgierig geworden naar wat
de bedrijven van het Werkendamse
maritieme cluster voor u kunnen
betekenen? De bemanning van de
Werkendam-straat ontmoet u graag
op 7, 8 of 9 mei. Welkom!

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
10 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

2 constructiebedrijven

Alles aan boord.

Maritieme betimmeringen en interieurbouw
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kwaliteit in pomp
oplossingen en service

JOBS: BINNENVAART!
Schipper met Rijnpatent en ervaring duwvaart
Machinisten voor Binnenvaart
(Vol)matroos met koppel- en duwervaring
Lichtmatroos met doorgroeimogelijkheden

DESMI is een wereldwijde onderneming die gespecialiseerd is in
de ontwikkeling en productie van pompen. Een totaal oplosser
voor pompen en pompinstallaties aan boord van schepen
of het nu om een machinekamer-, ballast-, ruim-, lens- of een
dekwaspomp gaat DESMI kan altijd in de behoefte voorzien.
Ook voor uw Ballast Water Treatment Systeem hebben wij een
passende oplossing, met onze gecertificeerde installatie.

Matroos, Volmatroos en Stuurman Binnenvaart
Matroos Binnenvaart Rotterdamse haven
Interesse?
Bel Siebelina Ooms op +31 10 436 62 93 of solliciteer via www.tos.nl

Onze service afdeling staat voor u klaar, wij repareren bij u
aan boord of in onze werkplaats. Naast onze DESMI pompen
verrichten wij ook service en reparatie aan alle andere merken
pompen.

MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

PROVEN TECHNOLOGY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY

www.tos.nl/jobs

www.desmi.com /  +31 302610024 / desmibv@desmi.com

Maritime Industry standnummer

J143

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

KW 45 + motor Wartsila
6R32LND 2000 PK
6000 draaiuren
Brandschoon en nog geen
olieverversing noodzakelijk
na 12000 uur.

Wij leveren onze ADDINOL EcoCraft 4015 motorolie zelf aan
boord. Onze bussen zijn uitgerust
met pompinstallaties waarmee wij
de smeerolie zo de bunker of de
motor in kunnen pompen. Hierdoor
heeft u altijd direct contact met uw
leverancier en bent u niet afhankelijk van een derde partij.

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

Sulomaro Mitsubishi S 16

Anaconda Caterpillar 3512
olieverversing na 3800 uur

LUBRICOAT B.V. • Nijverheidsbuurt 6 • 3474 LB Zegveld • +31 (0) 6 5310 7688 • info@lubricoat.nl
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Varend meetnet levert betrouwbare informatie en voorspellingen over waterdieptes

CoVadem: varen met voorkennis
STAND I130
CoVadem maakt ‘varen met
voorkennis’ mogelijk. Het
vernieuwende concept, voor en
door binnenvaartondernemers,
brengt actuele waterdiepten in
kaart door een ‘varend meetnet’
van schepen te combineren met
slimme big data-technieken.
Daarmee weet een schipper
exact wat de waterdiepte is
over het gehele traject naar zijn
bestemming. Zodoende kan hij
de optimale hoeveelheid lading
meenemen en loopt hij geen
omzet mis.
Er is de afgelopen jaren, mede met
steun van MARIN, Deltares, over
heden en binnenvaartbedrijven,
uitgebreid onderzoek gedaan naar
zo’n collectief opgezet systeem.
Het in Amsterdam gevestigde
CoVadem BV is nu druk bezig met
het in kaart brengen van de rivier
bodem van de hele Rijn.
CoVadem is op zoek naar scheeps
eigenaren die zich willen aanslui
ten bij het varende meetnet. Ruim
70 vaartuigen draaien daar inmid
dels in mee. Er zijn 250 schepen
nodig om binnen twee jaar tijd
voldoende gegevens te verzamelen
om heel de Rijn in kaart te bren
gen en een database op te bouwen
met betrouwbare prognoses en

waterdieptes. Later volgen ook an
dere vaarwegen.

Abonnement
Binnenvaartondernemers hoeven
zelf geen grote investering te doen.
CoVadem werkt op basis van een
abonnement. Er zijn ook geen in
gewikkelde of kostbare installaties
nodig. Het enige is de plaatsing
van een CoVadem Box aan boord.
Die verwerkt en verzendt de gege
vens die de dieptemeter registreert.
“Vóór vertrek weet je voor de hele
reis exact met welke diepte je kunt
varen”, zegt Desiré Savelkoul. Hij
is samen met Henk van Laar en
Meeuwis van Wirdum oprichter
van CoVadem BV.
Het concept benut gegevens en
technieken die in feite al voorhan

UW CONSTRUCTIEVE
PARTNER!

den zijn, maar tot voor kort alleen
per individueel schip gebruikt
werden: de metingen van de diep
temeter. Alle meetgegevens van de
honderden schepen in het varende
meetnet worden voortdurend ver
zameld en gecombineerd.
Door die – anoniem verzonden –
gegevens centraal te verwerken, te
analyseren en te verrijken, krijgen
abonnees toegang tot de meest
actuele dieptegegevens en water
standvoorspellingen. Aansluiten
kan nu al. De eerste abonnees –
die ook meehelpen met het verza
melen van de gegevens – hebben
recht op een gereduceerd tarief en
worden beloond met extra voor
delen. Aanmelden kan onder meer
tijdens Maritime Industry. Op de
beurs in Gorinchem vertellen de

oprichters alles over CoVadem en
de extra’s voor degenen die zich
vóór 1 juli 2019 aansluiten.

Zuiniger varen
“We ondersteunen de bedrijfsvoe
ring van de aangesloten binnen
vaartondernemers”, vertelt Meeu
wis van Wirdum. “In de praktijk
betekent het dat een schipper
meer kan laden – en dus meer om
zet kan behalen.”
Tegelijkertijd kan de informatie
die CoVadem levert, helpen om
zuiniger te varen. De in de loop
der tijd opgebouwde data over
de prestaties van het schip op een
bepaalde vaarweg en onder speci
fieke omstandigheden (wind en
stroming bijvoorbeeld) kunnen
worden vertaald naar een opti

maal vaargedrag. Zo is tot wel 10
procent brandstof te besparen.
“Dat is gunstig voor de portemon
nee én voor het klimaat”, aldus
Desiré. “Als we minder uitstoot
veroorzaken, is dat ook nog eens
goed voor het imago en de concur
rentiepositie van de binnenvaart.”
Met nauwkeurige waterdiepte
voorspellingen op de vaarroute
kan de schipper daarnaast een
betere vaarplanning maken door
rekening te houden met de om
standigheden onderweg. In de
toekomst komen er nog meer toe
passingen gebruikmakend van de
sensoren aan boord en slimme
data-analyse. Dat kunnen eigen
diensten van CoVadem zijn, maar
ook oplossingen die derden aan
bieden.
Last but not least zorgt CoVadem
ook voor het opbouwen van een
digitaal logboek van de scheeps
prestaties. Daarmee wordt de er
varing die tot nu toe primair bij
de bemanning wordt opgebouwd,
ook digitaal geborgd. Deze digi
tale ervaring kan straks een be
langrijke functie vervullen bij het
ondersteunen van de ervaring van
(minder ervaren) bemanning en
het voorzien in input voor toe
komstige (smart) innovaties, om
zo ook dan het maximale uit het
schip te halen.

www.covadem.org

Dé leverancier van
leidingsystemen en apparaten
Willems Piping & Equipment is dé leverancier van leidingsystemen en
apparaten. Specialismen zijn de binnenvaart en industrie.
Willems kan hiervoor het gehele traject leveren van ontwerp, engineering,
productie tot en met montage met eigen montageploegen. De leidingsystemen
en apparaten kunnen naar keuze gefabriceerd worden uit staal, roestvaststaal,
duplex of super duplex. Tientallen schepen zijn voorzien van een door Willems
Piping & Equipment geleverd laad-lossysteem. Vele industriële plants zijn
Ook levert Willems Piping & Equipment complete leidingbruggen die eventueel
in de eigen werkplaats volledig zijn geprefabt.
Willems beschikt over alle vereiste certificeringen, zoals EN 1090-1 EXC.3 en
EN ISO 3834-2.
Bel voor een afspraak en ervaar hoe Willems Piping & Equipment met u
meedenkt en van A tot Z ontzorgt.

Bezoek onze stand op Maritime Industry
Evenementenhal Gorinchem 7 t/m 9 mei 2019

Waterstraat 24
6657 CP Boven-Leeuwen

Stand J125

T +31 487 74 56 00

STAAL - ALUMINIUM - RVS

WILLEMS.NL

Willems Piping & Equipment is onderdeel van Willems Boven-Leeuwen

voorzien van tanks en leidingsystemen van Willems Piping & Equipment.
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SPECIALE
BEURS AANBIEDING
‹ Maritime Industry 2019 ›
50 – 1340 kW

Evenementenhal | Dinsdag 7 mei 2019 van 13:00u - 21:00u
Gorinchem | Woensdag 8 mei 2019 van 13:00u - 21:00u
Franklinweg 2 - 4207 HZ Gorinchem | Donderdag 9 mei 2019 van 13:00u - 21:00u

Marit me Industry stand L1 5

Shipfix Techniek
Wim Steenbergen
06 1520 4640
info@shipfixtechniek.nl

Het gehele NAVAL-team heet jullie
van harte welkom voor een drankje
op standnummer K136

Maritime Industry stand L115
L130
www.shipfixtechniek.nl

www.yanmar.nl

www.shipfixtechniek.nl

www.yanmar.nl

www.naval-barging.com
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Klant blijft koning bij VPG Scheepsservice
STAND I128
Het vertrek van goede buur
Scheepswerf Gelria is voor VPG
Scheepsservice geen reden om
bij de pakken neer te zitten. “We
blijven gewoon alle reparaties,
inbouw en keuringen doen. En
daarin blijven we ook goed!”
Aan de Kanaalhaven in Nijmegen
ligt het vier rijen dik, er lopen
elektriciens en lassers af en aan en
er klinkt gehamer op de achter
grond. Directeur Toon van de Logt
van VPG Scheepsservice: “Al deel
den we enkele klanten met Gelria,
en hadden we gezamenlijke facili
teiten, ook met hun vertrek blijven
we gewoon alles aanpakken voor
onze klanten.”
Hierom nam VPG Scheepsservice

een dok van Gelria over. “En ver
der hebben én houden we alles in
huis om de bekende, brede range
aan werkzaamheden te kunnen
uitvoeren.”
En dat blíjft veel, want de ervaren
VPG-monteurs kunnen alles tus
sen de radarmast en schroefas aan
pakken. “Daarnaast”, zeg Van de
Logt, “willen we onze klanten zo
snel mogelijk weer op pad sturen
na storingen, inbouw, reparaties
of keuringen. Dat blijft gewoon
zo.”
Ook onveranderd blijft dat de
werkzaamheden van VPG voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen. En
minstens zo belangrijk: de uitste
kende prijs-kwaliteitverhouding.
En natuurlijk worden ook de
goede service, betrouwbaarheid
en de fijne sfeer als vanouds in ere
gehouden. “Klanten komen bij

ons terug. Uiteraard omdat we ons
werk goed en snel verrichten, maar
ook omdat het er vriendschappe
lijk aan toe gaat.”

Krachten
Graag voegt hij toe dat ze op zijn
werf nog goed personeel kunnen
gebruiken. “We zijn altijd op zoek
naar gemotiveerde krachten. In de
hydrauliek, voor motorenrepara
ties, ach… eigenlijk bedrijfsbreed.
En ook al is iemand niet ervaren,
wij geven hem graag een gedegen
interne opleiding. Om onze klan
ten uiteindelijk nóg beter te kun
nen helpen.”
Het is duidelijk: VPG Scheeps
service blijft onveranderd klantge
richt én een alleskunner.

Alleskunner
VPG Scheepsservice is een alleskunner.
Dit zijn de belangrijkste specialismen:
• mechanisch en technisch onderhoud
• inbouw/reparatie van (voorstuwings)motoren
• produceren van schroefasgeneratoren (op maat)
• kopschroef-, schroefas- en roerreparaties
• produceren (op maat) en keuren van stuurmachines
• reparatie van hydraulische stuursystemen
• motorkamerinstallaties van elk merk, ook elektrisch
• reparatie van generatoren
• stuurmachinekeuringen (VPG heeft het IVR-certificaat om
de verplichte driejarige keuring – van elk merk – te verrichten;
dat kan aan de kade of op locatie)
• agent van ABC-dieselmotoren (regio Oost)

www.vpgscheepsservice.nl

SG Solutions: totaalleverancier van binnenvaartpersoneel
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Wie als binnenvaartondernemer
lastig aan bemanning kan
komen, kan aankloppen bij
SG Solutions. Deze specialist
in met name Roemeens
binnenvaartpersoneel ontzorgt
rederijen en kapitein-eigenaren
volledig bij werkgeverschap van
deze medewerkers.
“Wij hebben ruime expertise in
personeelsmanagement voor de
binnenvaartsetor”, vertelt directeur
Bob Brems. “Wij positioneren ons
centraal tussen rederijen, beman
ningsleden, bevrachters en over
heden, waardoor wij alle commu
nicatielijnen kort houden.”

Affiniteit met
scheepvaart
Bij SG Solutions weten ze hoe las
tig het is om Nederlandse of Belgi
sche matrozen te vinden. Tsjechië
en Slowakije boden soelaas, maar
ook die bron droogt volgens Bob
Brems snel op. “Roemenië is een
land met grote affiniteit met de
scheepvaart. Daar vinden wij goe
de, gedreven matrozen.”

SG Solutions heeft een eigen kan
toor in Roemenië, waarmee het
varend personeel beschikt over een
backoffice in eigen land. “Hiermee
nemen wij effectief de taalbarrière
weg. Wij kennen het belang van
communicatie aan boord en ver
zorgen daarom taalcursussen
Engels, Duits en Frans, zowel aan
boord als thuis”, licht Bob Brems
toe.

Opleidingen
De Centrale Commissie voor
de Rijnvaart heeft een maritiem
opleidingscentrum in Roemenië
gecertificieerd om een erkende op
leiding tot matroos met Rijnpatent
te faciliteren. Daarmee beschikt
Roemenië als een van de weinige
landen buiten de Benelux over
een eigen, gedegen opleiding voor
binnenvaartmatrozen. Dit stimu
leert de Roemeense werkgelegen
heid en biedt West-Europese
binnenvaartondernemers oplos
singen bij bemanningsproblema
tiek.
Bovendien heeft SG Solutions een
akkoord met de Vlaamse over

Ampak: thuis in
kathodische bescherming
STAND K104
Sinds 1954 is Ampak een ver
trouwde producent van kathodi
sche bescherming. Dit geldt voor
zowel standaard anodes (zoals
aluminium-, zink- en magnesiumopofferingsanodes) maar zeker
ook voor custom built anodes.

snelle levering van de Ampakproducten. “Onze producten wor
den in onze eigen productiefa
ciliteit in Leerdam, Nederland,
geproduceerd. Dit heeft voor u,
als klant, het voordeel dat er zeer
veel mogelijkheden zijn, zonder
dat de leveringssnelheid hierdoor
in het gedrang komt.”

www.ampak.nl
AMPAK is tevens uw adres voor
anti-foulingsystemen (anti-aan
groei) en ICCP-systemen (opge
drukte stroom), en ook voor de
onderdelen hiervoor.
Dit Nederlandse familiebedrijf
staat garant voor kwaliteit en een

Een nozzle met zinkanodes
van Ampak.

heid om Roemeense rekruten van
18 tot 30 jaar een praktijkoplei
ding te laten volgen op Belgische
Rijnschepen. Ook biedt SG Solu
tions aanvullende cursussen zo
als ADN, Radar, VHF en Milieu &
Preventie.
De directeur vertelt: “Met het oog
op de uniformisering van oplei
dingsvereisten voor bemanning
binnen Europa in 2022 zit Roeme
nië nu al op de juiste koers.”
Op dit moment werkt SG Soluti
ons mee aan een internationaal
initiatief om een nieuwe genera
tie op te leiden en te certificiëren
als stuurman met patent. Deze
opleiding gaat naar verwachting
binnen afzienbare tijd van start,
waardoor binnen enkele jaren de
eerste gepatenteerde Roemeense
stuurmannen beschikbaar komen.

Totaalleverancier
Als totaalleverancier ontzorgt SG
Solutions zijn opdrachtgevers
volledig. De dienstverlener bere
kent het salaris aan de hand van
gewerkte uren en koppelt het te
betalen loon plus bijbehorende

gegevens terug naar de werkgever,
werknemer en overheidsinstan
ties. Inclusief loonstrook en bere
kening plus terugkoppeling van in
te houden belastingen.
Ook ondersteunt en adviseert
het bedrijf bij het aannemen van
arbeidskrachten, het aanmel
den van nieuwe medewerkers bij
verschillende instanties en het
opstellen van contracten zodat
deze voldoen aan wet- en regelge
ving. Verder treedt SG Solutions
op als intermediair bij personeels
conflicten.
“Binnenvaartondernemingen ope
reren vaak internationaal, waar
door het soms lastig is om vast te
stellen welke nationale wetgeving
van kracht is. Ook daarbij onder
steunen wij, in samenwerking met
diverse instellingen”, vertelt Bob
Brems, die het bedrijf samen met
Tania van Dierendonck runt.
Het dienstenpakket van SG Solu
tions is modulair. Opdrachtgevers
kunnen zich van A tot Z laten ont
zorgen, maar ook kiezen voor het
afnemen van een dienstenpakket
op maat.

Verzekeringen
en kinderbijslag
Op het gebied van medewerkers
verzekeringen biedt SG Solutions
advies, onder meer over het type
verzekering en bij het invullen van
verzekeringsdocumenten conform
wet- en regelgeving. De klant krijgt
bovendien administratieve onder
steuning bij het voorbereiden en
invullen van benodigde documen
ten en het verzorgen en opvolgen
van documenten bij ongelukken.
Ook kinderbijslag varieert van
geval tot geval, wat aanvragen in
gewikkeld kan maken. SG Solu
tions neemt de medewerkers de
complete zorg rond kinderbijslag
uit handen, van het invullen van
de aanvraag tot het melden van
wijzigingen aan overheidsinstan
ties, inclusief alle benodigde terug
koppelingen naar de medewerker,
werkgever en instanties.
Bob Brems, tot slot: “Het liefst
komen we bij onze opdrachtgevers
aan boord om het persoonlijk
karakter van onze samenwerking
te onderstrepen.”

www.sgsolutions.eu
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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
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Wij verwelkomen u graag op onze
stand F137 en informeren u graag over
onze aantrekkelijke GMP+ aanbieding.
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078- 6311477
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De projecten van Scheepswerf Poppen
in Zwartsluis
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Het gaat goed met Scheepswerf
Poppen in Zwartsluis. “Met
onze ongeveer veertig
medewerkers zijn wij aan de
slag met diverse nieuwbouw-,
ombouw-, reparatie- en
onderhoudsprojecten”, vertelt
werfdirecteur Martin Poppen.
“Onze orderportefeuille zit
aardig vol, maar tegelijk doen
wij altijd ons best om bij acute
vraag – zoals schade en storing –
nooit ‘nee’ te zeggen.” Een greep
uit het huidige werk op de werf.

Ombouw tankschip tot
beunschip Claudia
Voor vader Hans en zoon Vincent
Verhoek bouwt Scheepswerf Pop
pen momenteel tankschip Feronia
(105 x 9,50 meter) om tot beun
schip Claudia (86 x 9,50 meter).
Na onder meer het inkorten, ver
wijderen van leidingen, dek, langs
schot en dwarsschotten worden
er drainagebuizen, beunwanden
en achterschotten met overstort
kokers aangebracht. Deze kokers
zijn uitgerust met hydraulische
schuiven die traploos in hoogte
verstelbaar zijn. Ook krijgt het
schip spudpalen, pompkamers
voor en achter en een autokraan

met waterdichte garage in het
vooronder.
Vader en zoon Verhoek gaan met
de Claudia varen voor J. van Vliet
BV (Boskalis) in NoordHolland,
op het IJsselmeer en Markermeer.
“Wij laten onze ombouw uitvoe
ren bij Poppen omdat wij hier al
25 jaar komen voor onze repara
tie en onderhoudswerken”, ver
telt Vincent Verhoek. “Wij werken
graag met vaste relaties en weten
dat wij op Scheepswerf Poppen
kunnen bouwen.”

Nieuwbouw kraanschip
Ibis VI
Voor Heuvelman Ibis verzorgt
Scheepswerf Poppen de complete
bouw (cascobouw plus afbouw)
van het gloednieuwe kraanschip
Ibis VI. De werf is ervaren in de
bouw van kraanschepen, zo wer
den de afgelopen jaren de nieuwe
Doris geleverd aan Herbert Lüls
dorf Schiffahrt  Wasserbau en de
Prins 6 aan Van den Herik Slie
drecht.
in april wordt de 45 x 9,50 meter
grote Ibis VI opgeleverd. Heuvel
man Ibis gaat dit kraanschip inzet
ten voor werk met graafmachines
en draadkranen. Vanwege de gun
stige marktpositie van materieel

met lage emissies, is dit schip uit
gerust met een SCRuitlaatgasna
behandeling met roetfilter. Dit sys
teem zuivert de uitlaatgassen van
de Volvo Penta D13 hoofdmotor,
die onder meer de Veth Zdrive
voortstuwing aandrijft. Ook de
uitlaatgassen van de Volvo Penta
D9 generator die de Veth Micro
grid kopschroef aandrijft, worden
door dit systeem gefilterd.
Heuvelman Ibis heeft de ambitie
om met dit schip de Green Award
Goldcertificering in de wacht te
slepen. Ook zetten Heuvelman
Ibis en Scheepswerf Poppen de
handtekeningen onder de bouw
overeenkomst voor de Ibis VII, een
identiek zusterschip van de Ibis VI.
Het is de bedoeling dat dit schip
volgend jaar wordt opgeleverd.

gelegd, hersteld in oorspronkelijke
afmetingen.
De nieuwe eigenaar kwam terecht
bij Scheepswerf Poppen omdat
deze werf in de loop der jaren een
naam heeft opgebouwd als spe
cialist in verlengingen. Er wordt
secuur, strak, tegen nette prijzen
en opmerkelijk snel gewerkt. Op
het moment dat het drooggelegde
schip doorgehaald wordt, staat het
nieuwe compartiment al kanten
klaar te wachten. “De voorberei
dingen en zeer nauwkeurig inmal
len is hierbij essentieel”, vertelt
Martin Poppen.

Het snel werken is mogelijk dank
zij het specialisme van de het werf
personeel en de aanwezigheid van
een eigen hydraulische scheepslift.
Poppen: “De eerste dag zetten we
het schip droog en halen we het
door, de tweede dag komt Wagen
borg om voorschip, achterschip en
het nieuwe compartiment in lijn
te zetten en vervolgens klaren wij
de klus in anderhalve week.”
Na deze verlenging staan er na
de bouwvak nog drie soortgelijke
projecten op stapel.

www.scheepswerfpoppen.nl

Verlenging drogeladingschip tot 110 meter
Momenteel verlengt Scheepswerf
Poppen drogeladingschip Dream
boat van 85 tot 110 meter. Saillant
detail: in 1997 bouwde Scheeps
werf Poppen dit drogeladingschip
als 110meterschip Erpasyma voor
Eric De Haeck. Na verkoop liet de
nieuwe eigenaar het schip inkor
ten tot 85 meter en nu wordt het
op de werf waar ooit de kiel werd

De tanker Feronia wordt omgebouwd tot beunschip Claudia.
(foto Jan johan ten Have)

Voor Heuvelman Ibis verzorgt Scheepswerf Poppen de complete bouw
van het kraanschip Ibis VI. (foto Jan johan ten Have)

Momenteel verlengt de werf de Dreamboat van 85 tot 110 meter. (foto Scheepswerf Poppen)
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Onze diensten

• Hogedruk wassen
• Reinigen
• Zandstralen
• Hydrojetten tot 2500bar
• Conserveren van tanks
• Roer en propeller reparaties
• Structurele staalwerken
• Schade reparaties
• Mechanische reparaties
• Motor reparaties
• Elektrische reparaties
• Logistieke en technische
ondersteuning
• Kraan werken
• Leveren van onderdelen

Droogdokken

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

Engine Deck Repair - Adres: Industrieweg 11 - Haven nr. 403 - 2030 Antwerpen - Belgiu
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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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TECHNICAL SERVICE & CONSULTANCY
ENGINE & AUXILIARY SPARE PARTS
SUSTAINABLE MARITIME SOLUTIONS

F141

IMSE

YOUR PROBLEMS ARE OUR CONCERN

www.imse.org

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Bezoek ons op stand F112

Met de QuickShift®
vaart u comfortabeler dan ooit

E

en Twin Disc keerkoppeling met QuickShift-technologie schakelt sneller en vloeiender. U kunt uw schip daardoor

manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het
beste tot z’n recht in combinatie met een EC300 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op
voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn

WE
BOOST
PERFORMANCE
Introducing the new N67 170 Stage V Marine Engine.
A specialized engine for marine applications, offering
the best in class performance in its power range.

Stand B109 Maritime Industry

www.marantmotortechniek.nl

MARANT MOTORTECHNIEK
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G143

Meer dan 40 jaar uw duwbakkenspecialist.
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:

YC6C Serie

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

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

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.

€ 77.500,- excl. btw

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

DIVERSE PONTONS TE KOOP / TE HUUR

Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

NIEUWBOUW (CONTAINER) DUWBAKKEN

Boring x slag

200 x 210 mm

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

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

TE KOOP GEVRAAGD

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

Duwbakken 76,50 / 90 / 110 mtr. alle leeftijden

www.yuchaimarine.com

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

www.kamar.nl

|

info@kamar.nl

|

+31 (0)78-2049339

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

Swets Inland Shipping is
per direct op zoek naar:
• Kapiteins
Swets Inland Shipping
is
• Stuurmannen
per direct op zoek naar:
• Matrozen

• Kapiteins
• Stuurmannen
• Matrozen

Wij bieden jou een baan met een vast dienstverband. Met eventueel ruimte
tot het volgen van opleidingen en daarmee een carrière vol variatie.

Wij bieden jou een baan met een vast dienstverband.
Met eventueel ruimte tot het volgen van opleidingen en
daarmee een carrière vol variatie.

Bezoek onze stand tijdens
Maritime Industry 2018
op stand nummer D.117
Bezoek onze stand tijdens
Maritime Industry 2019 op stand nummer I.135

Ben jij de juiste match?
Ben jij de juiste match?
Stuur je CV naar werving@swetsgroup.nl
Stuur je CV naar werving@swetsgroup.nl
of bel 085-4840292.
of bel 085-4840292.
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Persoonlijke professionals in
accountancy, belasting- en
bedrijfsadviezen.
Gespecialiseerd in de binnenvaart.

Swiss Radar
PRIMEUR !!
Nieuwste ontwikkeling!

U bent van harte welkom op stand D125
STANDNR J 130

Scheepmakerij 360
3331 MC Zwijndrecht

Telefoon 078 - 625 6000
www.riegman-klaverdijk.nl
info@riegman-klaverdijk.nl

STAND K110
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Totaalpakket voor eerste hulp bij
een hartstilstand
STAND K202
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 Maritime Industry kun je
kennismaken met dit pakket en
reanimatiedemo’s bijwonen.
Defibrion is leverancier van pro
ducten en diensten die met eerste
hulp te maken hebben.

Binnenvaart
Het bedrijf is exclusief impor
teur van HeartSineAED’s voor de
Benelux en Frankrijk. De hoofd
vestiging zit in Groningen en er
zijn nevenvestigingen in Frankrijk
en het Vlaamse SintNiklaas.
Defibrion levert aan grote bedrij
ven en overheidsinstanties maar

ook steeds vaker aan kleine en
middelgrote bedrijven. Daarnaast
heeft Defibrion al tientallen bin
nenvaartschepen voorzien van een
AED.

Snel in actie
“In Nederland krijgen elk jaar zo’n
17.000 mensen een hartstilstand
buiten het ziekenhuis”, vertelt
Randy Victorie. “Bij een hartstil
stand is het belangrijk om onmid
dellijk te handelen. Als je binnen
zes minuten start met reanime
ren en een AED inzet, is de over
levingskans het grootst. Na zes
minuten gaat de overlevingskans
per minuut met 10 procent naar
beneden.”
“Hulpdiensten zijn over het alge
meen binnen twaalf tot vijftien
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 binnenvaart
ondernemers zeker het overwegen
waard.”

(foto’s Defibrion)

Aantrekkelijk totaalpakket
Dit hoeft niet eens erg duur te zijn.
Defibrion heeft een totaalaanbod
voor scheepvaartbedrijven en de
binnenvaart samengesteld. Voor
1.099 euro krijg je een kwalitatief
hoogstaand AEDtoestel inclu
sief een volledig accessoirepakket
(onder andere metalen kast met
alarm, beademingsmasker en een
deken).
In plaats van een kast om de AED
in op te hangen kan aan boord
van schepen ook worden gekozen
voor een ruimtebesparende wand
beugel of rugtas.

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 re
animatie stap voor stap met zowel
gesproken als visuele instructies.
Je wordt van a tot z door dit pro
ces geleid.”
“Er zijn zelfs AED’s die aan de
hand van hartmetingen real time
feedback geven tijdens de reani
matie. Bijvoorbeeld om de borst
kas steviger in te drukken.”

Demo’s op de beurs
Defibrion biedt ook onderhouds
pakketten op maat voor het (jaar
lijks) 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 verzoek verzorgt het bedrijf
extra herhalingstrainingen rond
om levensreddend handelen. Af
hankelijk van onder meer de be
drijfsgrootte zijn er verschillende
opties.
Tijdens Maritime Industry kan
iedereen bij de stand van Defibrion
zelf oefenen op een reanimatie
pop en geeft het bedrijf een de
monstratie van de werking van de
AED’s.
“Een AED redt levens”, stelt Vic
torie. “Daarom hechten we veel
waarde aan bewustwording en
training. Vooropgesteld dat we
niet hopen dat je de AED ooit zult
moeten inzetten.”

Neem via (050) 311 60 85 of
info@defibrion.nl contact op
met Randy Victorie. Of kijk op
www.defibrion.nl.

Nieuwe A-sponsor voor BVB
STAND G124
Het BVB mag vof ms Sento van de
familie de Vroome welkom heten
als Asponsor. Hartelijk dank aan
ms Sento voor hun steun!
Met de sponsorinkomsten kan
het BVB zijn werk als voorlich
tings/promotiebureau
blijven
voortzetten en de buitenwereld
laten zien wat de binnenvaart te
bieden heeft. Om promotie voor
de binnenvaart ook in de toe
komst mogelijk te maken, kunt
ook u bijdragen.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Ga naar www.bureauvoorlichting
binnenvaart.nl voor meer infor
matie.

Voor al uw vragen en/of voor een
gesprek kunt u terecht in onze
stand met nummer G124.

Maritime Industry

Let op: de stand is niet meer op
de locatie waar u ons andere ja
ren kon vinden. We staan nu
midden op de beursvloer, in een
eilandstand met Koninklijke
BLNSchuttevaer en de LOVT.
Daar vormen we zodoende een
binnenvaartcluster.

Van dinsdag 7 tot en met donder
dag 9 mei vindt in de Evenemen
tenhal in Gorinchem de vakbeurs
Maritime Industry plaats. Het BVB
zal hier weer samen optrekken met
de binnenvaartorganisaties Exper
tise en InnovatieCentrum Bin
nenvaart, Bureau Telematica Bin
nenvaart, Binnenvaart Netwerk
Diensten en het Centraal Bureau
voor de Rijn en Binnenvaart.

Kennisprogramma
Voorafgaand aan de beurs bie
den de organisaties een interes
sant randprogramma waar u uw
kennis kunt vergroten op diverse
thema’s. Hieronder alvast drie bij
eenkomsten:
Dinsdag 7 mei - Restaurant 1
NRMM Stage V – Overzicht voor
Ondernemers
Organisatie: EICB, CBRB, IVR,

EBU en BLN
Tijd: 10:00 – 12:30 uur, met aan
sluitend lunch
Aanmelden: deelname is gratis,
aanmelden kan via www.eicb.nl/
evenementen/ovo/
Woensdag 8 mei – Vergaderzaal 1
Varen op batterijen: stand van
zaken
Organisatie: EICB samen met
Wartsila
Tijd: 10.30 – 12.30 uur, met aan
sluitend lunch
Aanmelden: Deelname is gratis,
aanmelden kan via www.eicb.nl/
evenementen/batterijvaren
Donderdag 9 mei – Vergaderzaal1
Binnenvaart in de Digitale
Revolutie
Organisatie: EICB en Bureau
Telematica Binnenvaart in
samenwerking met het BVB.
Tijd: 10.00 – 13.00 uur, met aan

sluitend lunch
Aanmelden: Deelname is gratis,
aanmelden kan via www.eicb.nl/
evenementen/revolutie/
Hiernaast is er op de beursvloer
een Kennistheater waar een ge
vuld programma wordt aange
boden. Ook het BVB zal hier een
bijdrage aan leveren, net als de
andere binnenvaartorganisaties.
Bekijk het programma op de web
site van de beursorganisatie.

Toegang beurs
U kunt zich via www.maritime
industry.nl aanmelden met regis
tratiecode: 71954020. U ontvangt
dan twee gratis kaarten. Let op:
vanaf dit jaar is het parkeren niet
langer gratis, een parkeerkaart
kost € 5 euro,

BINNENVAARTKRANT67 Maritime Industry

24 april 2019

30

Pipes, ﬂanges, ﬁttings

Bezoek ons op stand I128

Arcus,
Worldwide Dynamic in Stainless

Handelsweg 75 . 6541 CS Nijmegen
024 3731919 . 06 53109065
info@vpgscheepsservice.nl . www.vpgscheepsservice.nl

>
>
>
>
>
>

Klantgerichte aanpak
Complete voorraad
Kennis en ervaring
Alle afmetingen, alle materiaalsoorten
Opwaardering volgens alle classificatie bureaus
Enthousiast team

www.arcuseurope.com

stand
J134

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

BINNENVAARTKRANT66

Maritime Industry

24 april 2019

31

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

STAND A128

U bent van harte welkom
op onze stand G125

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

FKH ACCU’S

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

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

Meer informatie? Neem contact met ons op:
Smallandlaan 12
2660 Hoboken (Antwerpen)
Belgium
T: +32 (0)3 500 95 35
+31 (0)10 8208669
team@anaco.be
www.anaco.be

Stand J153
like us:
www.facebook.com/anaco.bvba

BINNENVAARTKRANT65 Maritime Industry

OMRU
SCHEEPSRAMEN

24 april 2019

32

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

S

I1 TAND
51

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.

KWALITEIT
VOLGENS EUROPESE NORM

NU MET SOFT-SHIFT!
www.advance-gearboxes.eu

STANDNUMMER

Bezoek ons op de Vakbeurs Maritime Industry
7 - 9 mei in de Evenementenhal Gorinchem.

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

T: 0184 651 451

K137
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Ship Signs: boegbeeld in scheepsbelettering
STAND E149
DOOR MENNO BONNEMA

Ship Signs is een vaste waarde
als het om scheepbelettering
gaat. Al achttien jaar lang
verzorgt het in Dordrecht
gevestigde bedrijf de belettering
van schepen in allerlei soorten
en maten voor de binnenvaart en
de zeevaart.
Eigenaar Dick Schot legt uit hoe
het huidige bedrijf is ontstaan:
“Ship Signs is vorig jaar ontstaan
uit een samengaan van Advecon
Sign Service, het bedrijf van Henk
Schot dat sinds 2001 een vaste
waarde was in het leveren en

monteren van scheepsbelettering,
en de scheepvaarttak van mijn
eigen bedrijf Sign Service Centre.
Na een jarenlange samenwerking
heeft Henk Schot (72) besloten
het rustiger aan te doen en nu
hebben we dus alles onder één
dak gebracht, onder de bedrijfs
naam Ship Signs.”
Sign Service Centre BV, door Dick
Schot opgericht in 1999, is een
full service reclameproductie
bureau. Klanten kunnen er ook
terecht voor veiligheidsstickers,
autobelettering, reclameborden,
interieur-signing, bedrukte werk
kleding, promotieartikelen en nog
veel meer.

What’s in a name…
“Maritieme Signing blijft een vak
apart binnen de bedrijfsreclame”,
benadrukt Schot. “Scheepsbelet
tering is een belangrijke zaak; het
staat voor de identificatie van het
schip. Een soort kenteken voor
schepen dus, met informatie over
naam, standplaats, lengte, breedte,
tonnage en Europanummer.”
“De producten moeten bestand
zijn tegen extreme omstandig
heden. Denk hierbij aan slechte
weersomstandigheden, zout water
en zuren. Om hieraan te kunnen
voldoen maken wij alleen gebruik

Polson TRT: nu ook siliconen slangen met
typegoedkeuring van Lloyd’s
STAND G140

Logo’s en familiewapens,
vlaggen en wimpels
Bij Ship Signs merken ze wel dat
logo’s en familiewapens een steeds
prominentere rol gaan spelen als
het gaat om signing op het schip.

Familiewapens schitteren daarbij
vaak voor op de kop van het schip
en vormen daar letterlijk het boeg
beeld.
Mooie, tot de verbeelding spre
kende logo’s zijn ook in opkomst.
Deze vind je vaak terug op vlaggen
en wimpels. “Ook die leveren wij
in hoge kwaliteit, naast de tradi
tionele landsvlaggen en tafelvlag
gen. Mocht je nog geen logo heb
ben, dan denken wij graag mee in
het ontwerp daarvan.”
Ship Signs staat niet alleen voor
goede materialen en afwerking,
maar ook voor een persoonlijke
benadering, goede service, snelle
levertijd en scherpe prijs.

www.shipsigns.nl

IMSE denkt met u mee!

Polson TRT uit Papendrecht
levert al vele jaren een breed
assortiment met flexibele
oplossingen in onder andere
siliconen slangproducten, zoals
slangen (recht), bochtstukken,
verlopen en balgen.
Daar Polson de laatste jaren van
diverse klanten al vaker de vraag
had gekregen naar kwalitatief
hoogwaardige siliconen slang
producten met een gecertificeerde
typegoedkeuring, heeft men na
vele jaren werk en testen het sili
conen slangassortiment uitgebreid
met de SilTec-Line.
De siliconen producten uit deze
SilTec-line hebben alle een Lloyd’s
typegoedkueringcerticifaat. (Daar
naast zijn deze siliconen slang
producten standaard al volgens
SAE J2006 Rev Style R3 en Lloyd’s
Register Rules and Regulations for
Classification of ships and special
service crafts - juli 2018 geprodu
ceerd.)
Deze slangproducten van de
SilTec-line zijn van een hoogwaar
dige kwaliteit siliconenrubber. Ze
zijn voorzien van diverse polyester
inlagen en tevens binnenin voor
zien van een extra siliconen liner.
De diameters van de diverse sili

van de beste materialen, zoals
hardhout, kunststof, zoutwater
bestendig aluminium en rvs.”
Buiten de hoogwaardige kwaliteit
van de materialen is de afwerking
ook van groot belang, gaat hij
verder. “Hier hechten wij grote
waarde aan. Wij zorgen er dan ook
voor dat onze producten perfect
afgekit worden.”
“Ship Signs verzorgt dit voor alle
soorten scheepvaart. Klantspecifiek
vormt daarbij wel onze leidraad.
Niet voor niets is onze slogan:
‘Vraag niet wat wij maken, wij
maken wat u vraagt.’”

conen slangproducten loopt van
6 tot en met 177 millimeter, heb
ben vier tot vijf polyester inlagen
en een totale wanddikte van 5 tot
6 millimeter, uiteraard afhankelijk
ook van de gekozen diameter.
Polson TRT bestaat al meer dan
55 jaar en is een toonaangeven
de leverancier op het gebied van
technische rubber- en kunststof

producten. Polson biedt een zeer
breed assortiment en diverse vor
men van maatwerk. Met de verhui
zing in 2018 naar een nieuwe en
grotere locatie in Papendrecht, is
het bedrijf nog beter in staat klan
ten snel te voorzien van de door
hen benodigde producten.

www.polson.nl

STAND F141

teerd door Bureau Veritas, die bij
goedkeuring het certificaat afgeeft.

IMSE (Industrial & Marine Service
Engineering) is met twee grote ma
gazijnen gevestigd in Antwerpen
naast het Albertkanaal. Hier wor
den onder andere binnenvaart
schepen voorzien van hoge kwa
liteitsonderdelen en technische
ondersteuning.

IMSE is een wereldwijde speler
met hoogwaardige componenten
zoals zuigers, cilinders, kleppen,
cilinderkoppen, drukgroepen, se
paratoren en warmtewisselaars.
Vooruitstrevendheid is een belang
rijke pijler voor het bedrijf. Samen
met de Universiteit van Eindhoven
voeren IMSE en partners onder
zoek uit om de dieselmotor nog
efficiënter te maken en uitstoot te
verminderen. Dit Interreg-project
van de Europese Unie laat tevens
zien dat het niet alleen de moto
renfabrikanten, met hun prijzige
onderdelen, zijn die kunnen in
noveren.
IMSE denkt met u mee. Met hun
wereldwijde netwerk van scheeps
werktuigbouwkundigen kan er di
rect een team van experts bij u aan
boord komen om al uw technische
tegenvallers te verhelpen en deze
in de toekomst te voorkomen.
Schipper, ontzorg uzelf! Uw pro
blemen zijn onze zorg, zodat u
zich kan focussen op lading en
navigatie!

IMSE verkoopt en installeert ge
schikte onderdelen van de meest
voorkomende viertaktmotoren en
generatoren voor de binnenvaart
en zeevaart. Zoals ABC, MAK,
MAN, Deutz en Wärtsila. Kwali
teit van de onderdelen en service
staan bovenaan de agenda; de
laatste controle van de kwaliteits
cirkel geschiedt in Antwerpen om
Europese kwaliteit te garanderen.
De voorstuwingsmotor is immers
direct gekoppeld aan het brood
van de schippers.
Daarnaast is het bedrijf ISO 9001
en 14001 gecertificeerd. Hierdoor
sluit IMSE zich naadloos aan op
de supply chain van veeleisende
eindgebruikers. Zo wordt bijvoor
beeld van iedere cilinderkop de
druk getest (10 bar) en geïnspec

www.imse.org
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Rivertours uit Vlaanderen / België zoekt voor snelle indiensttreding:

U ZOEKT
PERSONEEL?

ervaren SCHIPPERSECHTPAAR
voor passagiersvaart

De juiste kandidaat
Houdt van het schippersleven en contact met het publiek
Beschikt over de nodige vaarbewijzen en technische vaardigheden om alles zo veilig
en soepel mogelijk te laten verlopen
Vindt het geen probleem om ook in het weekend te werken
Wij bieden een aangename werksfeer samen met een gemotiveerde ploeg gidsen,
goede verdiensten, woongelegenheid op het schip en evt. een gratis ligplaats indien u
uw eigen schip of woonboot afmeert nabij onze aanlegplaats
Van 1 mei tot 31 oktober

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

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

Kandidaturen: Guido Moens . GSM: 0032 (0)475 25 24 65 . E-mail: moens@scaldisnet.be

De Milieuboot uit Vlaanderen zoekt:

SCHIPPERSECHTPAAR

voor aangenaam seizoenswerk tot eind oktober

Onder leiding van lesgevers maken groepen jongeren of volwassenen 2 maal per dag een
educatieve boottocht van 3u. Zij leren daarbij meer over water, waterlopen en milieuzorg.
Het werk is aangenaam en minder zwaar dan een hedendaagse doorsnee schippers job,
waardoor ook oudere werknemers in aanmerking komen.
U bent een uitstekende schipper en beschikt over de nodige ervaring om het goed uitgeruste
schip (verbouwde spits), waarop u samen met uw partner een seizoen lang verblijft, veilig te
besturen en te onderhouden.
U vindt het geen probleem om soms ook in het weekend te werken. Regelmatig zijn er vrije dagen
en vakantieperiodes.
We bieden een goede verdienste en een voorlopig dienstverband tot oktober 2019, maar een
langdurige samenwerking is het perspectief.
Kandidaturen: zo snel mogelijk via baita@milieuboot.be, telefonisch via Guido Moens op 00 32 (0)475 25 24 65
Info op www.milieuboot.be

ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN
Als onderdeel van een familiebedrijf geloven wij in de kracht
van langdurige relaties. Wij begrijpen uw bedrijfsvoering en
uitdagingen. Wij verkopen en onderhouden Cat motoren,
wereldwijd geroemd om hun betrouwbaarheid, kwaliteit en
lange standtijden. Intensieve samenwerking met onze klanten is
daarbij essentieel om het maximale uit onze oplossingen te halen.
Met onze landelijke servicedekking en het wereldwijd
servicenetwerk van Caterpillar ondersteunen wij u snel,
professioneel en met persoonlijke aandacht.

WE TAKE CARE OF IT.

PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart
©2019 Caterpillar All Rights Reserved
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Op afspraak naar de
SAB-balie
STAND E110
Er werd de SAB al heel lang en
frequent gevraagd of ze iets
kon doen aan de soms lange
wachttijden, want tja... het
werk wacht niet. Van veel klanten kwam de vraag of de SAB
niet óók op afspraak kon gaan
werken. Dit wordt immers al
op veel plaatsen gedaan?
Na lang beraad heeft de SAB beslo
ten gehoor te geven aan de grote
vraag vanuit de binnenvaart: vanaf
1 mei gaat de SAB op afspraak wer
ken.

Zelf inplannen
Via de computer, laptop, smart
phone of tablet kun je binnenkort
zelf je afspraak inplannen om
jouw vaardocumenten te regelen
aan de SAB-balie. Het programma
geeft aan hoe lang jouw afspraak
vermoedelijk gaat duren en zal de
afspraak schriftelijk aan je bevesti
gen. Dit zal (onverwachte) wacht
tijden zoveel mogelijk beperken.
Het blijft natuurlijk wél van be
lang dat je de juiste documenten
bij je hebt. Check vóór je bezoek
welke documenten je mee moet
nemen voor de handelingen die je
wilt laten uitvoeren.

Kan ik nu niet meer ‘spontaan’
langskomen? Ja en nee. Nee, want
je hebt een afspraak nodig. Ja, je
kunt altijd checken of er voor die
zelfde ochtend of middag nog een
plek beschikbaar is. Hier is geen
tijdslimiet aan verbonden.
De link naar de afsprakenmodule
vind je op de homepage of typ
‘www.sabni.nl/afspraak’.

Op afstand regelen
Mocht je het lastig vinden om een
afspraak in te plannen of regel jij
je zaken liever op afstand? Dan
biedt de SAB-webshop een goede
oplossing. Je kunt de door jouw
gewenste handelingen digitaal
aanvragen, de documenten uploa
den én betalen via iDeal.
Eventueel moet er nog een te
stempelen vaardocument worden
nagezonden. Na binnenkomst
van dit document, met vermelding
van het bestelnummer, kan er snel
een koppeling gemaakt worden
met jouw bestelling en heb je de
bestelling met een paar dagen in
huis. Dit bespaart niet alleen een
hoop tijd maar ook reiskosten.

www.sabni.nl
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Arcus: dynamisch in
roestvaststaal
STAND H146
Vanuit het hoofdkantoor van
Arcus in Dordrecht worden de
roestvaststalen buizen, flenzen en
fittingen geleverd aan afnemers
in Nederland en tientallen andere
landen.
Afnemers uit de (petro)chemische
industrie, voedingsmiddelen- en
zuivelindustrie, apparatenbouw,
scheepvaart en on- & offshore we
ten Arcus Nederland te vinden.
De
moderne
automatische
magazijnsystemen in de 10.000

vierkante meter overdekte opslag
dragen bij aan tijdige en kwa
litatieve leveringen. Van kleine
opdrachten voor maintenance tot
complete projectleveringen… het
kundige, ondernemende en en
thousiaste team in Dordrecht staat
voor u klaar.
Arcus biedt u alle ingrediënten
voor een behouden vaart. Heeft u
al kennis gemaakt met ons team
van scheepvaart experts? Kom
langs op onze stand en we stellen
ons graag aan u voor.

www.arcuseurope.com

De snelste weg naar het juiste filter(pakket)
STAND E126
Snijder Filtertechniek is ruim
dertig jaar de betrouwbare
partner voor de verkoop en
levering van mobiele en industriële filters. Door een
nauwe samenwerking met
Donaldson, Fleetguard en
Mann-Hummel kunnen wij alle
filters leveren voor uw machines en toepassingen.

Al uw filters onder 1 dak!

Persoonlijk filterschema

In de afgelopen jaren hebben wij
ons met name gespecialiseerd
om een totaalleverancier in filtra
tiemiddelen te zijn. U hoeft niet
meer te zoeken naar een leveran
cier voor de verschillende toepas
singen. Bij Snijder Filtertechniek
heeft u één adres voor al uw filters!
Of u nu op zoek bent naar een
compleet filterpakket, een speciaal
filter, overdrukfilter of het ontwik
kelen van een nieuw filtratieproces
dan bent u bij ons aan het juiste
adres.

Heeft u ook een kast vol met fil
ters, maar is het steeds onduide
lijk welk filter nu voor welke toe
passing is? Snijder Filtertechniek
zorgt voor een duidelijk filtersche
ma van al uw toepassingen. Wij
maken graag een voorstel dat u
digitaal kunt bekijken of eventueel
per post ontvangt.
Met uw eigen account heeft u toe
gang tot uw filterschema, lopende
orders, facturen en historie.

www.snijderfiltertechniek.nl

DE BINNENVAARTKRANT-APP IS NIET ZOMAAR EEN APP

DOWNLOAD HEM NU

IPHONE • ANDROID • TABLET

BINNENVAARTNIEUWS EN ACHTERGRONDEN IN UW HANDPALM
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werkelijkheid

Bezoek ons op
standnummer

H103

Uw specialist op het gebied van:
Airconditioning
Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties
Machinekamer- en ruimventalitoren
RVS volledig afsluitbare klaproosters

Elk detail klopt

VEL

OEP DE
R
G
W
U
O
B
L
E
D
MO

WindeX Engineering BV
Houtschelf 5 3371 KB Hardinxveld-Giessendam
Tel. +31 (0) 184 - 611322 Fax +31 (0) 184 - 611403 • E-mail: info@windex.net

www.modelbouwgroepdevel.nl

Wat wij doen:
Specialist in aggregaten en motoren
Revisie van aggregaten en motoren
Inbouw, installatie, onderhoud
en reparatie op locatie
Noodstroominstallaties
24-uurs storingsdienst

7.8.9
mei 2019
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

STAND
L105

Griendweg 39 • 3295 KV ‘s-Gravendeel • T+31 (0)78 - 673 37 99 • info@vandalenaggregaten.nl • www.vandalenaggregaten.nl

Maak uw schip hartveilig
met een AED

www.defibrion.com

EEN HARTSTILSTAND…
ook op uw schip kan het gebeuren

HeartSine AED’s van Defibrion

S PE CI A
LE
AC T I E P
RIJS

Zijn de meest waterbestendige AED’s (IP56)
Worden altijd geleverd met kast of wandbeugel
Bieden de laagste prijsgarantie

,
9
9
10
ief
inclus t!
as
AED-k

Wilt u meer weten?
Ontmoet ons dan tijdens de Maritime Industry te Gorinchem
en doe mee aan onze reanimatie-demo!
U kunt ons vinden op standnummer K202 of neem contact op via www.defibrion.com

AED- EN BHV- SPECIALIST
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Alphatron Marine presenteert zich wederom
tijdens Maritime Industry
STAND L103
De binnenvaartafdeling van
Alphatron Marine is ook in 2019
weer present op haar bekende
stek tijdens Maritime Industry
(stand L103). Met een in het
oog springende stand, zoals
Alphatron Marine zich ook
presenteert op andere (inter)
nationale beurzen, tonen wij
onze complete lijn aan navigatieen communicatieapparatuur
voor de Europese binnenvaart.
Het verkoop- en serviceteam zal
u graag van informatie voorzien
over onze producten en service die
wij bieden. Cindy Makor, Astrid
Bakker, Daan van Schaik en Peter
van Veen ontvangen u dan ook
graag op onze stand. Dit jaar pre
senteren wij naast de vertrouwde
producten ook een aantal novitei
ten:.

AlphaRiverTrackPilot
Uiteraard kan de AlphaRiver
TrackPilot niet ontbreken op deze
beurs. Een ware noviteit die het

varen op de Europese binnen
wateren naar een volgend niveau
tilt. Wij hebben 2018 gebruikt om
de nodige ervaring op te doen met
dit systeem en het daar waar nodig
te verfijnen.
De eigenaren van schepen die nu
zijn uitgerust met deze trackpilot
zijn bijzonder goed te spreken
over het systeem en zijn zelfs in
staat om de moeilijkste stukken
van de rivier (zoals in het geberg
te) volledig op de trackpiloot te
varen. Door aanpassingen in het
rekenkundige model is dit laatste
nu ook mogelijk – geen eenvou
dige opgave voor een piloot, waar
menig ander zich al op heeft stuk
gebeten.

Alphacam
Onlangs heeft Alphatron Marine
de geheel nieuwe Alphacam AHDcamera’s geïntroduceerd en er is
nu een aantal maanden de nodige
praktijkervaring mee opgedaan.
Deze camera’s zijn beschikbaar in
verschillende behuizingen en door
het vullen van stikstof en andere
technieken volledig waterdicht en
bijzonder duurzaam.

De Alphacam-camera’s bestaan
uit vaste camera, zoomcamera en
dome-camera. De beeldkwaliteit
is buitengewoon goed door de
toepassing van HD-techniek vanaf
de camera, quad of DVR tot de mo
nitor aan toe.

Radarlink
De JMA-610 radar is zeer eenvou
dig met een netwerkverbinding
te koppelen met de kaartcompu
ter van Tresco. Storingsgevoelige
hardware – zoals een tweede com
puter of een extra uitbreidings
kaart in de bestaande computer
– is niet langer nodig.
In 2018 hebben Alphatron en
Tresco Engineering hier gezamen
lijk keur (“R-1-103”) op gekregen.
Hierdoor is een navigatiesysteem
ontstaan dat zeer betrouwbaar is
en ook veel meer te bieden heeft
dan de reeds jarenlang op de
markt aanwezige radar overlaysystemen.
Doordat het kaartsysteem ook
automatisch beelden en tracks
opslaat, is er feitelijk meteen ook
een blackbox aan boord aanwezig.
Ook wordt de radarnavigatiekaart

ontdaan van alle mogelijke ‘druk
te’. Op een tweede scherm is echter
wél alle gebruikelijke Tresco-infor
matie te zien.

JMA-610 rivierradar
Een ander product dat al een
aantal jaren een bewezen goed
product is en ook nu opnieuw
op de beurs getoond wordt, is de
JMA-610 radar. Deze radar brengt
u bij slecht zicht veilig op uw be
stemming. Met een breed scala
aan verschillende mogelijkheden,
zoals
koersvoorspellingslijnen,
AIS-targets en de beeldopname
functie blijft dit product een abso
lute topper. Laat u voorlichten op
deze beurs over de vele mogelijk
heden en de beeldkwaliteit van dit
topproduct.

MF-line
Een van de succesnummers van
Alphatron Marine is de MF-line en
uiteraard tonen we deze dan ook
In Gorinchem. Er zijn inmiddels
al heel wat schepen uitgerust met
deze lijn, die door veel klanten als
uiterst betrouwbaar en gebruiks
vriendelijk wordt ervaren.

Deze nieuwe en volledig digitale
instrumenten vormen een bij
zonder harmonieus geheel in een
compleet nieuwe lessenaar. Ook
op bestaande schepen vinden
deze instrumenten gretig aftrek.
Dat geldt voor de gecombineerde
bocht- en roerstandaanwijzer in
de grotere MFL-uitvoering, maar
ook voor de MFS-uitvoering in
lessenaars waarbij slechts een ge
ringe ruimte beschikbaar is.

Marifoon
Ook een nieuwe marifoon zal
voor het eerst worden getoond op
deze beurs. Deze marifoon past
geheel in de lijn van de overige
apparatuur van Alphatron Marine.
Geproduceerd in de fabriek van
JRC, waar ook de radar en het GPSkompas worden geproduceerd.

Het team van Alphatron Marine
heet u van harte welkom op stand
L-103. Kijk voor meer informatie
op www.alphatronmarine.com.

All Maritime Solutions blijft innoveren met wrijfhout
STAND F145
Het Belgische bedrijf All
Maritime Solutions, opgericht
door enkele binnenschippers,
brengt nog dit jaar een kleinere
variant van zijn Katchoewrijfhout op de markt. De
unieke vorm en lange levensduur
worden gehandhaafd.
All Maritime Solutions heeft zijn
roots in de binnenvaart. Bin
nenschippers Dries Vaerewyck,
Matthias Pieters en Dieter De Roey
hadden het idee om wrijfhout,
bedoeld om schade aan schepen
te voorkomen, te optimaliseren.
De eerste schetsen ontstonden op
een bierviltje. Dries’ broer Bram
en compagnon Geert Dom kwa
men het trio versterken, wat tot
de oprichting van All Maritime
Solutions Cvba leidde.

Het in Aartselaar gevestigde be
drijf wordt steeds bekender in de
binnenvaart. “Als gebruikers van
kunststof en houten wrijfhouten
kenden we de nadelen van de
bestaande producten en hadden
we oplossingen bedacht”, vertelt
Vaerewyck.
“Op enig moment hebben we een
technisch tekenaar benaderd voor
simulaties en verder onderzoek.
Dan hebben we matrijzen laten
maken en grondstoffen geselec
teerd. Dit alles heeft zo’n jaar ge
duurd. We hadden in die tijd naast
ons bedrijf immers ook nog onze
job als binnenschipper.”

Stevig en veerkrachtig
All Maritime Solutions heeft de
traditionele wrijfhouten op een
aantal vlakken verbeterd. “Al
lereerst hebben we gaten aange
bracht waardoor je de touwen
kunt steken. Die hoef je dus niet

meer tussen hoekjes en lamellen
door te weven, wat ertoe kan lei
den dat het wrijfhout bij hoge
belasting doorscheurt. Verder heb
ben we de uiteinden afgedicht om
te voorkomen dat ze opengaan en
je ermee achter trappen in sluizen
of andere obstakels blijft hangen.”
“We hebben de vorm aangepast
waardoor het wrijfhout nooit fout
gebruikt kan worden. Op veel
schepen zie je dat het wrijfhout
verkeerd hangt. Door de symme
trische vorm van ons product kan
het in alle vaarrichtingen worden
gebruikt. De wrijfhouten hebben
een grote veerkracht, waardoor het
product nadat het is platgedrukt
zijn oorspronkelijke vorm weer
aanneemt. Naast de bevestiging
met touwen kunnen de wrijfhou
ten ook vast bevestigd worden
middels onze bevestigingsset.”

Nieuw tussenmodel
Het wrijfhout met de naam
Katchoe wordt alleen verkocht via
groothandels. Op verzoek van een
aantal verdelers is All Maritime
Solutions naast de grote variant
ook een tussenmodel aan het
maken. Het bedrijf hoopt dit nog
dit najaar op de markt te brengen.
“De kleine versies van andere
merken zijn vaak té klein, terwijl
de grote varianten voor sommige
schepen te zwaar zijn."
"Ons tussenmodel heeft meer
veerkracht dan de kleinere wrijf
houten die nu al op de markt zijn.
Deze zijn slechts 10 centimeter
dik, terwijl ons tussenmodel een
dikte heeft van 14 centimeter. Dat
is maar één centimeter minder
dan onze grote variant. We heb

ben vooral in de lengte bespaard,
wat een gewichtsreductie van 8
kilo heeft opgeleverd.”
Op Maritime Industry informeert
All Maritime Solutions je graag
over dit nieuwe product. Wellicht
kan het bedrijf ook al een proto
type laten zien. “Op termijn gaan
we ook een heel klein model voor
de grotere recreatieschepen ma
ken. De tekeningen zijn al klaar!”

All Maritime Solutions verloot op
de Maritime Industry iedere dag
vier wrijfhouten. Inschrijven kan
via de website: www.katchoe.be
De winnaars kunnen hun wrijf
hout afhalen bij een van de ver
deelpunten.
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Geef uw individuele carriere vorm bij ons!
Als starter in de arbeidsmarkt, als vakman/-vrouw of als
leidinggevende – bij ons heeft u vele mogelijkheden uw
carrièredoelen binnen een succesvolleen continu groeiende
onderneming te realiseren.
Voor versterking van ons vlootpersoneel in Luxemburg
zoeken wij u voor een zo spoedig mogelijke inzet in alle
sectoren van de Business Unit Shipping als

Kapitein (m /v)
Stuurlieden met / zonder patent /
Groot Vaarbewijs (m /v)
Matrozen (m /v)
Interesse ?
Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet.
Imperial Shipping GmbH
37, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig

Andrès Davids
Telefoon +352 236778-50
Mobiel +49 174 1581701
andres.davids@imperiallogistics.com

Investeer in jouw carrière. Ontdek vacatures. Vind interessante
bedrijven. Beleef innovaties. Verbreed je kennis.

www.imperiallogistics.com

customise • collaborate • compete

www.NavingoCareerEvent.com
Powered by

POWER IN
CUMMINS
PARTS

D-I MARINE
TRANSMISSIONS

CUMMINS
FUEL PUMP
& INJECTOR
SERVICE

DIESEL ENGINES ONLINE B.V.
Augustapolder 11, 2992 SR, Barendrecht
+ 31 (0) 180 699273
info@dieselenginesonline.com
dieselenginesonline.com

BEZOEK ONS OP
STAND C106

KATCHOE.BE
.BE
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Gesloten uiteinden
Langere levensduur
Gaten voor touwen
Volgens een eigen ontwerp en gemaakt uit stevig kunststof,
bieden onze wrĳfhouten tal van voordelen ten opzichte van
de klassieke wrĳfhouten!

In elke vaarrichting
te gebruiken

WIN 4 GRATIS
WRĲFHOUTEN!

Zeer veerkrachtig

Ga naar katchoe.be
of scan de QR-code

STAND

F145

www.katchoe.be

Katchoe® is een onderdeel van de All Maritime Solutions groep www.allmaritimesolutions.be - info@allmaritimesolutions.be

STAND

F144
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

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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UW TOTAAL LEVERANCIER
VOOR BINNENVAART PERSONEEL
WIJ BIEDEN
◗

Centraal aanspreekpunt

◗

Gemotiveerde en gekwalificeerde bemanning

◗

Totaal pakket aan oplossingen op maat

◗

24/7 service

CONTACTEER ONS voor vrijblijvende inlichtingen

BOB BREMS
Mr. FJ. Haarmanweg 25
4538 AN Terneuzen
Nederland

Web: www.sgsolutions.eu
E-mail: bob.brems@sgsolutions.eu
Tel.:
+31 (0)655 455 865
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(foto’s Machniefabriek De Waal)

Machinefabriek De Waal: specialistisch,
innovatief en vooruitstrevend
STAND H103
Specialistisch, innovatief,
vooruitstrevend en altijd in
ontwikkeling: dat is De Waal. De
Werkendamse machinefabriek
is haar tijd ver vooruit als het
gaat om voortstuwings- en
manoeuvreertechnologie. De
afmeerkades in de Biesboschen Beatrixhaven zijn altijd
drukbezet, evenals de
scheepsliften. Tijdens Maritime
Industry bent u weer van harte
uitgenodigd een kijkje te komen
nemen op de stand. Onze
medewerkers staan u graag te
woord bij stand H103 in de
vertrouwde WMI-straat.
De orderboeken van De Waal zijn
ook dit jaar weer goed gevuld.
Diverse superjachten zijn voorzien
van een stuurwerk en veel IVR
binnenvaartkeuringen zijn al ver
richt.

Tevens bouwde De Waal vol trots
mee aan de Sendo Liner van Sen
do Shipping, het eerste schip dat
volledig emissieloos kan varen.
De Waal leverde de schroefassen,
de Green Award gecertificeerde
afdichtingen en weerstandsarme
Easyflowroeren.

Easyflow-roeren
Nog steeds is er veel vraag naar dit
innovatieve roersysteem. Zowel
voor nieuwbouw als ombouw. De
Stuwa Easyflowroeren zijn slanker
dan andere roertypen en staan
verder naar buiten opgesteld. Ze
staan hierdoor net buiten het
snelstromende schroefwater. Dit
water stroomt sneller langs de
binnenkant van het roer dan aan
de buitenkant.
Dat zorgt voor overdruk aan de
binnenkant en onderdruk aan de
buitenzijde. Het gepatenteerde
Easyflowvleugelprofiel zet dit
drukverschil om in extra stuw
kracht.

De roeren leveren een flinke
brandstofbesparing op en daar
naast verbetert in veel gevallen
de manoeuvreerbaarheid van het
schip en is het stiller in de woning.

Schroefasinstallaties
De Waal is tevens gespecialiseerd
in schroefasinstallaties. Deze
worden compleet met afdich
tingen, schroefasrem en unieke
hydraulische moer geleverd. De
Waal heeft een eigen gesloten af
dichtingssysteem met binnen en
buitenseals.
Ze zijn kostenbesparend en
dragen bij aan een duurzaam
milieu omdat ze gegarandeerd
lekvrij zijn. Het gesloten systeem
van De Waal houdt buitenwater
tegen waardoor vet of olie niet
meer in het watermilieu terecht
komt.
Alle Stuwaafdichtingen van De
Waal zijn gecertificeerd door
Green Award.

QF Powerpack
De frequentiegeregelde StuwaQF
stuurmachine heeft vele voorde
len. De pompen draaien alleen
als er een stuurcommando wordt
gegeven. Hierdoor is er onder an
dere sprake van een lager gasolie
verbruik en daarbij is de standtijd
van pompen, filters en elektromo
tor langer.
Deze stuurmachine wordt mo
menteel voornamelijk toegepast
in de superjachtbouw, maar kan
ook worden toegepast op binnen
vaartschepen.
In de eigen proefstand waarover
De Waal als enige stuurmachine
leverancier beschikt, worden alle
stuurmachines die de fabriek ver
laten uitgebreid getest en van tevo
ren ingeregeld.

beeld van. Deze hightechrobot
wordt gebruikt voor het lassen
van diverse roeronderdelen en in
middels zijn de robot en operator
gecertificeerd onder Lloyd’s.
De volgende doelstelling is het
compleet lassen van roeren voor
de binnenvaart en uiteindelijk
ook voor superjachten en de zee
vaart. De eerste tests om met de
hightechrobot een klein model
van een scheepsroer te lassen, zijn
onlangs succesvol verlopen. Stap
voor stap wordt zo opgeschaald
naar het volledig automatisch
lassen van grote 1:1 roeren.

www.dewaalbv.nl

Innovaties
De Waal gaat met de tijd mee en
daarom wordt er regelmatig geïn
noveerd. De ontwikkeling van de
lasrobot is hier een mooi voor

Heinen & Hopman Rotterdam laat schippers niet in de steek
STAND L109
Heinen & Hopman Rotterdam
is onderdeel van Heinen &
Hopman Engineering. Dit
familiebedrijf, opgericht in
1965, is wereldwijd actief als
ontwerper en fabrikant van
verwarmings-, ventilatie- en
airconditioningsproducten
voor de binnenvaart, jachten,
zeevaart en offshore. De
binnenvaartsector voert binnen
Heinen & Hopman Rotterdam
de boventoon.

Heinen & Hopman Rotterdam
werkt met het gerenommeerde
Amerk Daikin, dat hoog scoort
op betrouwbaarheid en een even
goede als stille werking heeft. “Dat
neemt niet weg dat we ook andere
merken zoals Mitsubishi Electric,
Toshiba, Carrier, LG en Panasonic
kunnen leveren, onderhouden en
repareren”, aldus Armin Bock.
“Het is één van onze sterke punten
dat, waar andere leveranciers of in
stallateurs niet thuis geven bij een
storing, wij altijd alles in het werk
stellen om de installatie weer in
orde te maken. Aan de kade, maar
ook aan boord als stilliggen geen

optie is. We hebben speciaal een
kleine bedrijfsauto aangeschaft
die door de autokraan aan boord
gehesen kan worden, zodat tijdens
de vaart gewerkt kan worden.”

“Onze airco’s kunnen naast koe
len ook verwarmen. In vergelij
king met een gasgestookte cvketel
is elektrisch verwarmen met een
airco een stuk energiezuiniger.”

Airco aan boord

Voorjaarsactie

Met een airco aan boord worden
zowel de temperatuur als de voch
tigheidsgraad op een comforta
bel niveau gehouden. “Zo kunt u
tijdens de warmere zomerdagen
ongestoord uw dagelijkse werk
zaamheden blijven uitvoeren en
genieten van een koele, rustige
nachtrust. Een airco is een investe
ring in uw eigen comfort.”

In de voorjaarsperiode wordt
het meeste van de installaties
gevraagd. Het is dan wel zo fijn als
de installaties op een energiezui
nige manier werken. “Voor uw vei
ligheid, maar ook om problemen
in de zomerperiode tegen te gaan,
biedt Heinen & Hopman een
scherpe servicedeal. Hiermee gaat
u goed voorbereid de zomer in!”

Tijdens inspecties worden de in
stallaties grondig schoongemaakt,
zodat alle ziektekiemen worden
verwijderd. Ook wordt er een
lekdichtheidstest uitgevoerd en
gecheckt of er onderdelen preven
tief vervangen dienen te worden.
Alles wordt netjes in een rap
portage vermeld en met de klant
gedeeld.

Wilt u hier meer informatie over,
bezoek dan onze stand L109 op
Maritime Industry of vraag om
informatie via binnenvaart@
heinenhopman.nl of (078) 890
80 50.
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BEZOEK ONS
OP MARITIME
INDUSTRY
7, 8 EN 9 MEI 2019
STANDNUMMER
i102

REINPLUSFIWADO.COM

ALWAYS
ON YOUR SIDE
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SAA Overvliet is klaar voor Maritime Industry

STAND D125

Even voorstellen… het team accountmanagement

Els Oosse

Arjan de Mik

Veronique Sijbrands-Buitendijk

Dave Mulders

Els Oosse is reeds 25 jaar in dienst bij
SAA Overvliet. Als schippersdochter heeft
Els zich als één van de weinige vrouwen
opgewerkt tot Registermakelaar in
Assurantiën (RMiA). Met een vracht aan
kennis en ervaring staat Els voor profes
sioneel, deskundig en integer advies. Dit
in combinatie met een natuurlijke passie
voor het vak.

Arjan de Mik is als Senior Accountmana
ger Marine inmiddels 10 jaar werkzaam
bij SAA Overvliet.
Met zijn achtergrond als schadebehande
laar en makelaar op de assurantiebeurs
heeft hij in 25 jaar alle facetten van het
vak geleerd. Als maritieme specialist
levert hij graag maatwerk voor scheeps
eigenaren alsmede bedrijven die aan de
scheepvaart zijn gelieerd.

Alweer 4 jaar geleden is Veronique
SijbrandsBuitendijk gestart als Account
manager Marine. Als schippersdochter is
Veronique vanaf kleins af aan bekend met
de wereld van de binnenvaart. In haar rol
als accountmanager kan zij haar affiniteit
met de branche uitstekend toepassen.
Veronique staat voor betrouwbaarheid,
kwaliteit en heeft service bijzonder hoog
in het vaandel staan.

Dave Mulders is 8 jaar werkzaam bij
SAA Overvliet. In 2000 is Dave met de
verzekeringswereld in contact gekomen,
waar hij is begonnen op de schadeaf
deling bij een beursmakelaar. Na bijna
twaalf jaar maakte hij de overstap naar
SAA Overvliet, waar hij zich heeft gespe
cialiseerd in scheepvaartschades. In 2015
heeft Dave het team van accountmana
gers versterkt met zijn uitgebreide kennis
op het gebied van scheepvaart.

Tijdens Maritime Industry, een beurs waar de maritie
me sector zich graag presenteert, kan een bedrijf als SAA
Overvliet natuurlijk niet ontbreken. Kom kennismaken
met SAA Overvliet en hun mogelijkheden voor zowel droge
lading, passagiers, duw en tankvaart op stand D125.

Standbezetting:
Dinsdag 7 mei: Rutger Schröder, Arjan de Mik en Els Oosse
Woensdag 8 mei: Maurice van Diggelen, Veronique Sijbrands
Buitendijk en Dave Mulders
Donderdag 9 mei: Carmen Visscher, MarcJan Grandia en
Els Oosse

Buiten de beurs om kunt u de medewerkers van SAA
Overvliet ook altijd telefonisch bereiken via (010) 411 95 95
of kijk op www.overvliet.nl.

• Binnenvaart • Zeevaart • Transport en logistiek • Werk- en landmateriaal
• Aansprakelijkheid • Brand- en bedrijfsschade • Pensioen, Zorg en Inkomen
+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
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BUYCK TECHNIEK B.V.
Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders

06-51125174

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

Wir unterstützen Sie wenn es um das Thema
Sicherheit an Bord geht und sind Ihre erste
Adresse im Havariefall.

+ Schadenexpertise
+ Wertgutachten
+ technisch- / nautische Kontrolle
+ Ultraschallmessungen

+ Verladekontrolle (Stückgut)
+ Eichaufnahme
+ Arbeitssicherheit
+ Schulungen (ADN, EBIS, etc.)

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

MIT SICHERHEIT SCHIFFFAHRT

Unsere Dienstleistungen für Sie:

Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.

GUSPAF GmbH
Am Nibelungenbad 149
46509 Xanten
Telefon: +49 (0) 28 01 - 98 858 33
Telefax: +49 (0) 28 01 - 98 858 34
E-Mail: email@guspaf.de
Internet: www.guspaf.de
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www.buss-data.de

Transforming

Visit us at:

Stand N. 181

25. / 26. Sept. 2018
in Kalkar

Transforming
Maritime Operations

Maritime Operations

Crewing and License Management
Claim Handling

Document Management
Maintenance

Crewing andLicense Management
Maritime Safety Management
Pier Management

Purchasing and Logistics

Claim Handling

Scheduling, Routing and Reporting

Buss Data GmbH · Hafenstraße 2a · 26789 Leer / Germany
phone: +49 (0) 491 92 91-700 · info@buss-data.de
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VAKMANSCHAP
OP MAAT
REFIT, NIEUWBOUW EN AFBOUW
VAN HOOGWAARDIGE SCHEPEN

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | NEDERLAND | (T) +31 (0)78-6100477
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Bert Slurink helpt mensen angst en schaamte overwinnen en onbewuste patronen te doorbreken

Uitzicht door inzicht
Veel mensen hebben tegen
woordig geen tijd voor elkaar
– en ook niet voor zichzelf. Het
gevoel ‘alle ballen tegelijk in
de lucht te moeten houden’,
put je op den duur uit.
Geregistreerd psychosociaal
therapeut Bert Slurink merkt
het aan de vragen waarmee
cliënten bij hem aankloppen.
“Veel van hen hebben baat bij
stressmanagement en psychoeducatie om inzicht te krijgen in
hun eigen psyche en lichaam.
“Het is logisch dat een groot deel
van mijn cliënten uit de scheep
vaart afkomstig is – ik kom im
mers zelf uit die wereld en ik ken
de mensen.” Aan het woord is Bert
Slurink. De ondernemer helpt
mensen met executive counseling
en psychosociale therapie.
“Je hoeft daarvoor helemaal niet
depressief te zijn of ernstige pro
blemen te hebben. Dat misver
stand kom ik jammer genoeg nog
regelmatig tegen. Ik help mensen
zichzelf te helpen: door nieuwe in
zichten in zichzelf en nieuwe vaar
digheden kunnen ze vanuit hun ei
gen kracht hun levensvragen leren
begrijpen en beantwoorden."
"Er kloppen ook mensen aan om
in tijden van grote veranderingen
de zaken voor zichzelf op een rij
tje te zetten.” Bijvoorbeeld bij een

echtscheiding, of de aanvaarding
van een leidende of andere veel
eisende functie.
Bert Slurink werkte jarenlang in
de bunkerbranche. Vijf jaar gele
den stapte de Dordtenaar uit het
familiebedrijf (Slurink BV). Na
vier jaar bezinning en studie start
te hij eind 2017 een praktijk. In
zijn ‘boomstamhut’ in Dordrecht
helpt hij zowel mannen en vrou
wen (of samen) met raadgeving,
ondersteuning en begeleiding bij
emotionele vraagstukken, waarna
ze in staat zijn zelf die vragen of
problemen op te lossen.
Daarnaast organiseert hij voor
mannen 4- en 5-daagse verdie
pings- en relaxreizen naar ZuidSpanje, waar deelnemer individu
eel of in een klein gezelschap tot
inzicht en innerlijke rust komen.
Daarvoor liet hij een prachtig ge
legen landhuis ingrijpend verbou
wen. Gesprekken worden daar in
het prachtige Andalusië afgewis
seld met onder meer wandelen in
de bergen en zeilen bij Gibraltar.

Kracht door
kwetsbaarheid
“Ik wil mannen en vrouwen in
zichten geven waardoor ze meer
leren over zichzelf en waarmee
ze perspectief krijgen op hun rol.
Ik wil hen helpen bij zingeving…

Wat ze met hun leven willen. Zo
krijgen ze uitzicht door inzicht.”
Kracht door kwetsbaarheid, is zijn
motto. “Waarom zouden we ons
niet kwetsbaar mogen opstellen?
Als je je masker af durft te leggen
om kwetsbaar en eerlijk te zijn,
wat je soms dwars zit, wat je moei
lijk vindt, verrijkt juist wie jij bent
en de persoon die je wilt zijn ten
opzichte van je partner, je kind of
je collega op het werk. Anders blijf
je je uit angst achter dat masker
verschuilen en neemt de schaamte
toe”, waarschuwt Bert.
“Veel mensen blijven te veel han
gen in het verleden. Vooral bij za
ken waar wij ons voor schamen.
En dat geeft stress, want schaamte
is destructief. Dan zeg je voortdu
rend dingen tegen jezelf als: ‘Ik
ben slecht, fout, zwak, niet goed,
sterk, geliefd of succesvol genoeg.’
Allemaal oordelen die funest zijn
voor je zelfbeeld, want je doet het
toch nooit goed.”
“En ondertussen blijf je maar com
penseren en jezelf in allerlei boch
ten wringen om je kwetsbaarheid
maar niet te hoeven laten zien.
Je wordt bijvoorbeeld overdreven
perfectionistisch of gaat juist las
tige beslissingen uit de weg of je
gaat erg de baas spelen of jezelf fel
verdedigen, zodat anderen vooral
niet kunnen denken dat er met jou
te sollen valt."
Bert Slurink: “Door nieuwe inzichten in zichzelf en nieuwe vaardigheden
kunnen mensen vanuit hun eigen kracht hun levensvragen leren begrijpen
en beantwoorden.”

"Angst en schaamte zijn de groot
ste identiteitskillers die er bestaan.
De enige remedie is het niet weg te
stoppen, maar het er te laten zijn.”

Veilige omgeving
“De meeste mensen die hier ko
men, hebben vooral behoefte aan
een paar goede gesprekken. Ze wil
len weten of ze op het goede spoor
zitten of hoe ze vaak terugkerende
problemen kunnen aanpakken.
Maak van je hart geen moordkuil.
Praat over wat je dwars zit, wat je
bezighoudt. Dan is het goed daar
over met mij te spiegelen.”
De 'boomstamhut' in Dordrecht. (foto's Praktijk Bert Slurink)

“Ik ben dan wel psychosociaal
therapeut, maar zo stel ik me niet
op. Ik ben gewoon Bert. En ik heb
ook het nodige meegemaakt en
gedaan. Ik ben ervaringsdeskundi
ge zeg maar, en zeker niet perfect.”
“We praten in mijn praktijk in een
intieme, veilige omgeving waar je
open en vertrouwd kunt praten
(integriteit gewaarborgd) over je
gevoelens, gedachten, je verwach
tingen, problemen, over wat je er
gert. Dat leer je, ook naar anderen,
naar je dierbaren. Dat hoeft niet
elke keer, maar het is mooi om je
open te stellen en te delen wat je
voelt en denkt. Dat verbetert ook
je relaties.”

Burn-out

Voor de bezinnings- en relaxreizen gebruikt Bert Slurink een landhuis in Andalusië als uitvalsbasis.

Stressmanagement is een hulp
middel dat Bert, naast psycho-edu
catie, vorig jaar heeft toegevoegd
aan zijn behandelingen.

“In de huidige maatschappij lijden
steeds meer mensen onder chroni
sche stress. Ook in en rondom de
binnenvaart zie je dat overal om je
heen. Als je daar niets tegen doet,
brand je op. Die roofbouw kun je
voorkomen, móét je voorkomen.
Vóórdat je een burn-out krijgt.”
“Vaak gaat het samen met twijfel
aan jezelf… Doordat je het beeld
dat je altijd probeert op te houden
– dat masker – niet meer in stand
kunt houden. Dat zorgt voor een
valkuil, vooral voor mannen: dat
ze te lang doorgaan. Doordat ze
altijd hebben geleerd dat ze sterk
moeten zijn, niet mogen huilen,
niet moeten opgeven…”
“Ik hoop dat ze tijdig hier langs
komen om er iets aan te doen. Zelf
het heft in handen nemen; met
mijn ondersteuning."
"In mijn overtuiging hoef je niet
altijd gelijk naar de dokter voor
bijvoorbeeld antidepressiva. Een
goed gesprek en daardoor inzich
ten krijgen in je eigen drijfveren
kan al genoeg zijn. Ga eerst wer
ken aan inzicht in jezelf. Op basis
daarvan kun je bouwen aan een
gezonde toekomst.”

Praktijk Bert Slurink is officieel
geregistreerd. Een groot aantal
zorgverzekeraars vergoedt (een
deel van) de kosten. Het eerste
(intake)gesprek van een uur is
gratis. Kijk voor meer informatie
op www.bertslurink.nl.
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stand I148
MEMBER OF GEFO SHIPPING-GROUP

PEGASUS Shipping S.à r.l. ist eine 100%-ige Tochter der GEFO Shipping-Group.
Mit unserer eigenen Flotte von modernen Tankschiffen transportieren wir Gasprodukte auf der
gesamten Rheinstrecke, den westdeutschen Kanälen und dem ARA Raum.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n) erfahrene(n):

Schiffsführer

(Rheinpatent bis mind. Mannheim, ADN, gute Sprachkenntnisse in Deutsch/Niederländisch)

Steuerleute mit Patent
Unser Angebot:
Luxemburger Beschäftigungsbedingungen
Professionale Unterstützung
Geregeltes Freizeitsystem (14:14)
Effiziente Weiterbildungsmaßnahmen
Ein motiviertes Team mit guten Aufstiegsmöglichkeiten
Ihre Bewerbung
Sind Sie ein Kandidat oder kennen Sie jemanden, der unser Team verstärkten möchte?
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung oder kontaktieren Sie uns direkt unter:
PEGASUS Shipping S.à r.l. . 15a, Route d´Echternach, L-6617 Wasserbillig
Telefon: +352 20 60 73 00 -13 . Bewerbung@pegasus-shipping.lu

Nieuwsgierig? Kijk op www.citbo.com of op

Ook genieten van het
beste comfort?
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L109
BUITEN 12 C
VOCHTIGHEID 74%

21º C
Binnen

VERZORGD DOOR
HEINEN & HOPMAN

Als leverancier aan vele binnenvaartschepen, verzekert Heinen & Hopman dat
aan boord de verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen aan de hoogste
specificaties voldoen. Het resultaat is een comfortabel klimaat van hoogstaande
kwaliteit en een goede service.
www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Verwarming

Ventilatie

Airconditioning

Koeling
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Samen varen en doneren voor zieke kinderen

Hart klopt voor het Sophia
Vloot van goodwill
Als één van de twintig deelne
mende schepen ligt het mps
Rotterdammer aan de kop van de
Maashaven. Kapitein Luc Vos ver
welkomt een 150-tal gasten aan
de gangway. Voor deze kick-off
ontvingen alle Wandelgangers een
uitnodiging. De boot loopt vol,
catering wordt aangeleverd, de
band Iris & Friends warmt op, de
tap loopt, het weer houdt zich aan
de afspraak… het zonnedek is hot.
Lekko, achterschip een tikkie af,
klap achteruit, dan stuurboord
vooruit.
Zonder
boegschroef
voegt het mps Rotterdammer zich
als nummer 11 in een ‘vloot van
goodwill.’

In de beste handen
De bestuursleden van De Wandelgang, hier samen met de twee vrijwilligers van Vrienden van het Sophia, ondersteunen
het goede doel van harte.
DOOR JOHAN DE WITTE

Vorig jaar waren Paulina Wielaard
(fondswerving) en Heleen van
Ommen (kinderhematoloog) te
gast bij Binnenvaartsociëteit De
Wandelgang. Ze gaven een pre
sentatie over wat zich afspeelt in
de wereld van het Erasmus MCSophia Kinderziekenhuis. Daar
door werd opnieuw pijnlijk dui
delijk dat te veel kinderen moeten
vechten voor hun gezondheid.
Achter het Sophia verbergt zich
veel verdriet en emotie.

Met het voorstel om het water op
te gaan tijdens een ‘botenparade’
en te sponsoren voor ontwikke
ling, inzet en genezing door het
Sophia, waren de Wandelgangers
meteen aan boord!
Vorige week, op donderdag 18
april, was het zo ver. Die avond
vond het evenement ‘Varen voor
het Sophia’ plaats op de Nieuwe
Maas in Rotterdam.
Een ooggetuigenverslag van Johan
de Witte, die meevoer.

Twintig schepen voeren in colonne over de Nieuwe Maas. (foto’s Johan de Witte)

Het sponsorcontainertje raakte boordevol bankbiljetten.

Het Sophia is wereldbekend door
baanbrekend werk. Zieke kinderen
staan er centraal en zijn er in de
beste handen. Onderzoek, onder
wijs en genezing gaan er samen.
Het bestaat 156 jaar, is het groot
ste kinderziekenhuis van Neder
land en heeft meer dan vijftig spe
cialismen. Door bereikbaarheid,
betrokkenheid en apparatuur kan
een diagnose snel worden gesteld
om levens te redden. Er werken
ontzettend lieve verpleegkundigen
en artsen, die volgens ouders van
de zieke kinderen helden zijn.
Als je door de haven vaart, ben je
trots op Rotterdam. En vandaag
ook zeer verbaasd wie er allemaal

mee doen. Iedereen is blij om iets
te kunnen doen. Bonn & Mees die
met haar bok de show steelt, de
Havendienst, politie, historische
zeilschepen, particuliere jachten,
versierd met vlaggen.
En dan de raderstoomboot
Majesteit met 75 jonge patiën
tjes en hun ouders aan boord.
Misschien even wat minder zorgen
nu voor hen. In totaal voeren dui
zend gasten mee met het evene
ment ’Varen voor Sophia’.

Vrijwilligers
Een onbetaalde ‘baan’, maar wel
de beste! Dat vinden de twee vrij
willigers van Stichting Vrienden
van het Sophia het meegebrachte
en transparante sponsorcontai
nertje, boordevol bankbiljetten.
Natuurlijk zijn ze niet zomaar op
de Rotterdammer… Door verkoop
van loten raakt het meegebrachte
en transparante sponsorcontainer
tje, boordevol bankbiljetten.
Sophia-ambassadeur Arthur Bauw
schonk al 4.000 kapiteinspetten
voor deze ludieke actie. A raison
van 50 euro per exemplaar word
je kapitein. Ook Sociëteit De Wan
delgang trekt de portefeuille, net
als de ondernemers en vertegen
woordigers van diverse bedrijven.
Alles bij elkaar een aanmerkelijk
bedrag, dat goed terechtkomt bij
(de patiëntjes van) het Sophia
Kinderziekenhuis.

www.vriendensophia.nl
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WORK MARITIME. THINK URK.

7-9th of may

‘ MARITIME EXPERTS
ON

THE IJSSELMEER ’

‘Come and visit these companies
on our stand I112 at Maritime Industry 2019’

De Sendo Liner is uitgerust met het brandstofbesparende Easyflow roersysteem en
tevens voorzien van Stuwa schroefassen & Green Award afdichtingen van De Waal.
Wij wensen dit innovatieve- en duurzame schip en haar bemanning, een goede vaart!

www.dewaalbv.nl

www.urkmaritime.nl
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INTRODUCTIE WÄRTSILÄ 14

BEZOEK
ONZE STAND
I138
TIJDENS
MARITIME
INDUSTRY
VAN 7-9 MEI

BINNENKORT VERWACHT
WÄRTSILÄ 14
HIGHSPEED MOTOR
MEER VERMOGEN, MINDER UITSTOOT
–
–
–
–

Uw contactpersoon

Johan Penninga

Toepasbaar als voortstuwingsmotor en generator set
Verkrijgbaar in zowel 12- als 16 cilinder uitvoering
Vermogen van 755-1340 KWm en 675-1155 KWe
Zuinigste in zijn klasse

+31 88 980 2000
johan.penninga@wartsila.com

+31 88 980 2000

WWW.WARTSILA.NL

COMPLEET VERNIEUWDE

BINNENVAARTKRANT.NL

OVERZICHTELIJKER • SNELLER • AANTREKKELIJKER • BOORDEVOL NIEUWS

BEKIJK
DE WEBSITE
OP AL UW
APPARATEN
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Bevrachtingskantoor Stoffers is een organisatie welke opereert vanuit
Amsterdam in een dynamische branche. Wij bevrachten schepen
en duwbakken in heel Nederland en België. Wij werken in een klein
gedreven team zonder een 9 tot 5 mentaliteit. Wegens uitbreiding van
onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

S c h e e ps lad ingm eter s
Ho o gtem eter s
Diep gangm eter s

Scheepsbevrachter / Disponent (fulltime)
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Bevrachten van schepen/duwbakken
- Dossierbeheer
- Klantcontact

TAND G120

BEZOEK ONS OP S

Wat bieden wij jou:
- Goede salariëring en secundaire
arbeidsvoorwaarden
- Een afwisselende functie met ruimte
voor eigen ideeën
- Een prettige werksfeer in een informeel
bedrijf

Ben jij stressbestendig, hou je van een uitdaging en denk jij in oplossingen,
stuur dan jouw CV ter attentie van Dirk-Jan Bouman naar e-mailadres bouman@stoffersbevrachtingen.nl.
Ook voor vragen kan je bij dhr. Bouman terecht op 06-29741078

Onderweg 6-I • 4221 LC Hoogblokland • The Netherlands
T +31 (0)183-561193 • F +31 (0)183-564166 • I www.sygo.nl • E info@sygo.nl

VEKA is een onderscheidende Nederlandse scheepsbouwer in de internationale
maritieme industrie. In de afgelopen 30 jaar heeft VEKA een breed scala aan
schepen ontwikkeld en gebouwd. Ieder schip is met passie gerealiseerd en met
de nieuwste techniek uitgerust. Alle VEKA werven zijn ISO9001, 14001 en
OHSAS 18001 gecertificeerd.

B ezo e
sta n d k o n ze
K- 1 1 2

BINNENVAART

ZEEVAART

RIVIER CRUISERS

LNG/DUAL-FUEL

WERKSCHEPEN

PONTONS

VEKA Scheepsbouw bv

|

T: +31 (0)183 505 230

|

info@vekagroup.com

|

www.vekagroup.com

Bezoek ons op Maritime Industry
stand L130
Speciale aanbieding
geldig tijdens de beurs!
Aanbieding voor commerciële marine motoren
06 1520 4640 | info@shipﬁxtechniek.nl
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veiligheidscam-

pagne aandacht

voor onmisbaar

redmiddel

Een reddingsvest werkt alleen als je
het draagt!
Een reddingsvest werkt alleen
als je het aan hebt. Het kan je
redding betekenen als je in het
water valt. En in het water vallen,
dat kan iedereen gebeuren. Een
reddingsvest draait je op je rug
zodra je in het water ligt. Daardoor kun je blijven ademhalen,
ook als je bewusteloos bent.
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is
deze maand een veiligheidscampagne gestart voor het dragen van
een reddingsvest. Veel bemanningsleden in de beroepsvaart zijn zich
nog onvoldoende bewust welke
voordelen het dragen van een reddingsvest heeft.

Verplicht volgens het BPR
Voor de beroepsvaart geldt sinds
1 januari 2016 in het Binnenvaart
Politie Reglement (BPR) de verplichting voor het gebruik van een
reddingsvest. Ondanks die verplichting wijst de praktijk uit dat
het reddingsvest niet consequent
gedragen wordt.
De KNRM wil bereiken dat bemanningsleden zelf inzien welk nut
het dragen van een reddingsvest
heeft. En het reddingvest daardoor
ook consequent dragen.

Uitglijden op het dek
Uitglijden of struikelen aan dek
gebeurt altijd onverwachts, en dan
lig je zo in het water. Daarom is
het belangrijk om aan boord altijd een reddingsvest te dragen. Het
kan je leven redden.
Over boord vallen vormt een
groot gevaar voor opvarenden
van beroeps- en recreatieschepen.
Het komt tientallen keren per jaar
voor. Soms komen drenkelingen
met de schrik vrij, maar vaak loopt
het slecht af. Door het dragen van
een reddingsvest wordt verdrink-

(foto’s KNRM)

ing voorkomen.
Als je in het water valt, dan houdt
je kleding enige tijd lucht vast.
Meestal zal die lucht zich ophopen aan de rugzijde. Daardoor
kom je voorover te liggen, met het
gezicht in het water, zeker als je
bewusteloos bent. Een goed reddingsvest doet twee dingen: het
geeft je blijvend extra drijfvermogen, waardoor je blijft drijven, én
het kantelt je op je rug, zodat je
kunt blijven ademhalen.

Advies van de KNRM

De KNRM geeft in samenwerking met het project Varen Doe Je
Samen! De volgende adviezen:
• Zorg voor de juiste reddings
vesten aan boord en controleer ze
regelmatig.
• Draag het reddingsvest over je
jas, niet eronder. Klik het vast en
snoer de band aan.
• Maak van het aantrekken een
gewoonte. Als je in het buurt bent
van het water… dan altijd een
reddingsvest aan!
• Zet je naam in het reddingsvest

en draag geen vest van iemand
anders.

Capaciteit van het reddingvest
De benodigde capaciteit van het
reddingsvest hangt niet alleen
af van je lichaamsgewicht. Het
drijfvermogen van de gedragen
kleding is bepalend voor de draaikracht. De capaciteit van een
reddingsvest wordt uitgedrukt in
Newton, waarbij 10 Newton gelijk staat aan 1 kilo drijfvermogen.

Reddingsvesten met een capaciteit van 150 Newton werken goed
zolang je kleding geen lucht vasthoudt. Draag je (zware) werkkleding of laarzen, draag dan een vest
van 275 Newton.

De KNRM in
cijfers
De KNRM doet haar werk
op zee en het ruime binnen
water in Nederland zelfstandig, ondersteund door 1.300
professionele
vrijwilligers
en ruim 98.000 donateurs.
Redden is kosteloos voor de
hulpvrager.
De 45 reddingstations met
80 reddingboten komen
jaarlijks meer dan 2.500
keer in actie. Daarbij worden
ruim 4.000 mensen geholpen of gered. De Radio
Medische Dienst van de
KNRM geeft jaarlijks ruim
800 medische adviezen aan
zeevarenden. In 2018 is de
KNRM is 200 keer in actie
gekomen voor beroepsvaart.
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Keeping you cool in stand J115

DE
SCHEEPSBOUWERS
VAN BRABANT

bezoek ons
op stand

C121
Kerkeplaat 8-A . 3313 LC Dordrecht
Tel: 085 486 13 50 . Email: info@climalogic.nl

Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290
info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl

Airconditioning • Mechanische ventilatie • Overdrukinstallaties • Koel/vries installaties

BESTEL
UW GRATIS
TICKETS
METCODE
CODE
MET

7, 8 & 9 MEI 2O19

71954008

EVENEMENTENHAL GORINCHEM
• 500 toonaangevende exposanten uit de binnenvaart branche
• Seminarprogramma met vakprofessionals die onder andere vertellen over
vergroening, waterstanden en personeelstekort
• Feestelijke jubileumeditie waar verleden, heden en toekomst centraal staan

WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
@Maritime_EH

Maritime Industry Gorinchem

Maritime Industry

190305 MI19_210x297_Adv_Blauw.indd 3

25/03/2019 11:32

BEZOEK
ONS OP
STAND I134

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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OVER DEZE SPECIAL

Elk jaar publiceert de Binnenvaartkrant meerdere thema-uitgaven
en specials. Zo belichten we met
beursedities als deze evenementen waarvan we officieel mediapartner zijn. Omdat we beseffen
hoe belangrijk die evenementen
zijn voor de sector en dergelijke
initiatieven van harte ondersteunen.
Na de Open Scheepvaartdagen
Antwerpen in maart staat nu Maritime Industry centraal. Toekomstige beursspecials op de planning
van dit jaar zijn onder andere Navingo Career Event, Messe Kalkar
en Europort.

nieuwe producten en informatie
over de exposanten. Het is een
succesvol concept dat zich door
de jaren heen bewezen heeft.
Dat veel bedrijven voor de Binnenvaartkrant kiezen om zich bij
beursdeelname in de schijnwerpers te plaatsen, is meer dan logisch. Maritime Industry is een 100
% binnenvaartbeurs, onze krant is
100 % binnenvaart. Advertenties
en artikelen– met primeurs en speciale beursacties – krijgen in onze
speciale uitgave extra exposure.
Daarbij wordt de krant op de beurs
verspreid en is hij op vele plekken
beschikbaar.

De Binnenvaartkrant is een zeer
belangrijk medium om bezoekers
te informeren. Dat resulteert in
meer en beter voorbereide beursbezoekers, waarvan niet alleen zij
zelf maar ook organisatoren én
standhouders profiteren. Zo’n special verschijnt ruim vóór de aanvang van de beurs. Dan kunnen
potentiële bezoekers zich tijdig
oriënteren op alle beursnieuws,

De Binnenvaartkrant heeft als
enig medium in onze branche een
oplage van 23.000 exemplaren en
maar liefst 650 gratis verspreidpunten in Europa. Kwantiteit gaat
in dit geval hand in hand met
kwaliteit.
Dus wilt u de meeste reacties
en de meeste exposure met uw
advertentie of nieuwsbericht, dan
is de Binnenvaartkrant daarvoor

het juiste medium. Cijfers liegen
namelijk niet.
Ons verkoopteam benadert u niet
alleen voor een advertentie maar
adviseert ook over advertentiecampagnes of een passende
campagne binnen het beschikbaar
budget. Kijkend naar uw product, doelstelling en verwachting
creëren zij de meest effectieve
publicatieplanning. Een folder of
flyer als insteek bij de krant is een
extra optie.
De Binnenvaartkrant is marktleider
en dat willen wij ook blijven. Daarom zijn dit jaar een nieuwe website
en een nieuwe app gelanceerd.
Vorig jaar is www.binnenvaartvlog.
nl gestart. Een website die door
video’s en vlog jongeren én het
grote publiek enthousiast maakt
voor (werken in) onze mooi branche. De site trekt veel bezoekers
en is een groot succes.
Publicaties over nieuwbouw en
ombouw, met felicitaties en leve-

rancierslijst, zijn door deze krant
in het leven geroepen. Nog steeds
zijn de exclusieve interviews
gecombineerd met een grote foto
van het betreffende schip gewild;
de bedrijven die verantwoordelijk
zijn voor het resultaat waarderen
de exposure die zij daarbij krijgen.
Geen schip wordt gemist en werven maken graag gebruik van deze
bekende publicaties.
Dat wordt versterkt door de informatieve en overzichtelijke website
www.vlootschouw.nl . Daar zijn de
gegevens, leveranciers en foto’s
van al meer dan 2.000 schepen
terug te vinden. Deze meest
complete leverancierswebsite in
de binnenvaart is een veel geraadpleegde informatiebron!
Wij zijn trots op wat wij doen en
wat we kunnen betekenen voor de
binnenvaart. Ook deze Maritime
Industry-special is met veel enthousiasme, professionaliteit, inzet
en motivatie vervaardigd.
We hopen dat u er veel aan heeft
en plezier aan beleeft.
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

Productie van kwaliteit
trek- & duwkabels

VERKOOP
INSTALLATIE

STAND H103

AANBIEDINGEN

REPARATIE
SERVICE 24/7

STANDNUMMER

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

MECHANICAL SEALS

Walvoedingskabel

Lichtgewicht walstroomverlengkabel
50 meter 5 polig. Met aluminium kern.
32A

265,00 525,00

F105

Distributeur Benelux

Onderhoudsvrije
accu

Walstroom
transformatoren

63A

Marine Jet Power waterjets.
RVS en aluminium waterjets met mixedof axial-flow van 112kW tot 21Mw

VMF225M, 12V 225Ah. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van gratis
accu’s wisselen

Verkrijgbaar in 32 en 63 Ampere.
Uit voorraad leverbaar.
Prijs op aanvraag.

225,00

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

Standnummer

I120
Noodvoeding
Ups noodstroomvoeding
1000VA 600W

109,

00

Marifoon
Sailor RT6248
Professionele, hoogwaardige IPx8 handset met
hoogwaardige Rx/Tx

1250,

00

Vervangingshoorn
marifoon
Vervangingshoorn voor
RT2048 & RT6248

200,

00

Bay15D Led
navigatielamp*
10-30VDC 3,5W 6000K
300lumen 16x45mm.
* niet gekeurd in combinatie
met navigatielantaarn

9,99

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

1425,

00

Assortimentsdoos
steekzekeringen
8x10st. (3A,5A,7.5A,10A,15A,20
A,25A,30A)

9,

99

Glaszekering
assortimentsdoos
5x20mm snel 360-delig 100mA
t/m 6.3A

26,

99

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

T: 038-385 7123
M: 06-5329 1879

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

OOk naar de beurs?
BEZOEK DAN TIJDENS DE
MARITIME INDUSTRY 2019
STANDNUMMER F117

.

STANDNR

F117

Diverse electrotechnische
materialen
Naast de bekende electrotechnische materialen, kunt u bij Oechies ook terecht voor meer
specifieke materialen, zoals sensoren, relais,
magneetschakelaars en branddetectie

ek
o
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e
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w
onze

SCHEEPSLUIKEN
STUURHUTTRAPPEN
LUIKENWAGENS
VOOR- EN ACHTERMASTEN
RADARMASTEN

elektrotechniek

service

shop

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

www.oechies.nl

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

GANGWAYS
Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, BE
Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

www.blommaertalu.COM
T. +32 (0)3 353 26 89
I. info@blommaertalu.be
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“Addinol Ecocraft 4015 gaat twee tot vier keer
langer mee”
STAND J143
Steeds meer binnenvaartschepen
stappen over op de motorolie
van Addinol. Niet alleen gaat
die langer mee, maar hij levert
ook een brandschone motor
en schonere uitlaatgassen op
na gebruik. “Schippers die met
Addinol varen, geven toe dat
het een grote verbetering heeft
gegeven”, zegt Bert Schenk
van Lubricoat, dat de Addinol
Ecocraft 4015 levert in de
Benelux.
In de visserij is het allang duide
lijk: Addinol werkt. “Wij leveren al
meer dan twintig jaar aan de coö
peratie in Urk”, vertelt Schenk. “Ze
gebruiken het onder andere voor
de Reintjes-keerkoppelingen.”
“De goede resultaten vielen op
en de Addinol bleek ook zeer ge
schikt voor de pulsvisserij. Daarin
is de belasting van de motor veel
lager, waardoor de verbranding
niet volledig is en daardoor ont
staat er veel roet in de smeer
olie met gewone motorolie. Met
Addinol bleek er veel minder roet
in de smeerolie te zitten en de
motorolie van Addinol bleek ook
nog eens te gebruiken in de hulp
motoren en keerkoppeling.”
Opvallend is dat Mitsubishi S12-

S16 binnenvaartmotoren met
brandstofverdunning in de smeer
olie erg goed op Addinol Ecocraft
4015 reageren: de brandstofver
dunning vermindert sterk of ver
dwijnt zelfs helemaal door de
speciale samenstelling van de
Addinol Ecocraft 4015. Dit bete

kent dus weer minder smeerolie
verversen en minder roetuitstoot
– en veel minder slijtagedeeltjes in
de smeerolie.

Schoon
Addinol wordt voortdurend getest
en niet alleen in de praktijk. “Wij

willen leveren wat we zeggen”,
aldus Schenk. “Onze motorolie
gaat twee tot vier keer langer mee;
dat blijkt ook uit alle motorolie
analyses. Dat de motor tot in alle
hoekjes en gaatjes schoon blijft,
kan iedere schipper zelf constate
ren.”

“Sinds kort hebben we een twee
de voertuig met pompinstallatie
(1.000 liter in twintig minuten),
zodat we nu door heel Nederland
en België kunnen leveren, van
haven.
Zeebrugge tot in de Eems
We kunnen nu allebei met een
voertuig op pad, waardoor we
veel sneller zijn. Een schipper die
op zaterdagochtend belt om olie,
laten we echt niet tot maandag in
de kou staan. Wij komen ook in
het weekend leveren.”
Voor schippers met Addinol is het
verbruik van de motorolie met 30
tot 50 procent gezakt, ook zijn
standtijden van 3.000 tot 12.000
uur heel normaal. “In plaats van
veel te investeren in filters en an
dere separatoren, is overstappen
op Addinol uiteindelijk veel goed
koper. De motorolie die wij leve
ren, voert het roet prima af. Ook
de schepen die op lagere toeren
tallen varen, kunnen Addinol erg
goed gebruiken.”
“Wij willen vooral eerlijk zijn naar
onze klanten”, besluit Schenk.
“Voor ons zijn tevreden klanten
van levensbelang. Tot nu toe heb
ben we niemand teleurgesteld.
Alle nieuwe klanten die we kregen,
zijn door het product Addinol zelf
in de praktijk overtuigd.”

www.smeerprobleem.nl
www.Addinol.nl

PARTICULIERE SCHIPPERS

GEZOCHT
ONZE PRODUCTEN • Scheepsbelettering • Scheepsborden
Vlaggen & Wimpels • Naamborden • Stickers • Signing

STAND E153

Meer dan 100 jaar ervaring zorgt
ook verder voor dynamiek

WĲ ZĲN TE VINDEN OP STAND E149

UW ADRES VOOR:
Scheepsbeletteringen en Logo’s in vele materiaalsoorten zoals:
Kunststof, Aluminium en RVS. Ook kunt u bĳ ons terecht voor: reclameborden
en naamborden warmte/zonwerende folies en al uw stickerwerk.

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT
Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht
078 616 74 64

info@shipsigns.nl

06 53655370

www.shipsigns.nl

+ Word ook lid en profiteer van talrijke voordelen van
een sterke onderneming
+ Wij bieden U continuïteit
+ Het gehele jaar ondersteunen wij Uw
scheepvaartonderneming met professioneel advies
+ U profiteert van gunstige inkoopcondities en de kennis bij
onze werf en scheepsmotorenservice
+ Maak ook onderdeel uit van een sterk netwerk die reikt
vanaf de Noordzee tot aan de Zwarte Zee

MSG Rotterdam B.V.
Maasboulevard 30-32 | 3331 ML Zwijndrecht | Kvk. 24176585 | Gertjan de Jong
Telefoon : 0031786256020 | Mobil : 0031653380401 | E-Mail: GdeJong@msgbv.nl
MSG eG
Südliche Hafenstraße 15 | 97080 Würzburg | Winfried Füßl
Telefon : +49 931 9081-133 | E-Mail: w.fuessl@msgeg.de | www.MSGeG.de
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Sichere
und effiziente
Navigation
durch
Automatische
Bahnführung

Die Kombination von
RADARpilot720° mit
argoTrackPilot bietet ein völlig
neues integriertes System.
Die Leitlinien aus dem
RADARpilot720° werden direkt für
die Schiffssteuerung verwendet.
Führt das Schiff automatisch
entlang des Flusses, präzise und
wiederholbar, bei Tag und Nacht
Die Bahnvorgabe wird durch seitliches Verschieben unmittelbar auf eine
aktuelle Verkehrssituation eingestellt
Erstellung der Leitlinien durch einmalige Fahrt auf der gewünschten Bahn,
Anpassung durch Drag&Drop der Punkte

D

STAN

C130
Navigation der nächsten
Generation: BAHNFÜHRUNG
+ KARTE + RADAR + AIS
integriert in einer Anzeige

www.innovative-navigation. de

Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand G123 begrüßen zu dürfen.

SCHROEFASSEN TOT 12 METER

Het vervaardigen en monteren van complete schroefasleidingen is al jaren één
van onze specialismen. Assen worden in opdracht gefabriceerd op draaibanken
van respectievelijk 8 en 12 meter lengte.
Vakmanschap zorgt er voor dat dit tot op 1/100 millimeter nauwkeurig gebeurt.
Montage kan plaatsvinden op locatie of in één van onze dokken.
Eerste klas kwaliteit is verzekerd.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl

Gespecialiseerd in scheepselektrotechniek met 20 jaar ervaring
in de binnenvaart, zeevaart en pleziervaart

Maritime Industry stand G114

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

Take berth at our
quay F131 on the
Maritime Industry

The preferred BWMS brand in the
Netherlands. Easy to operate, lowest
power consumption & OPEX cost.

Pumps

and meet us there.

Close

Ballast
Water
Management
System

UV-sterilizers

Fresh Water
Generators

DETEGASA
Manufacturer of quality equipment
sewage treatment plants, oily
water separators, incinerators, and
helicopter refueling systems.

Telefoonnummer

Pijltje achter

Navigatie
slider

REPAIRtekst
& OVERHAUL
in button

The gearbox specialist with 50
years of experience. 24/7 service,
skilled professionals for Reintjes,
Masson, Scana Volda, Renk,
Mekanord, Twin Disc and more.

Pumps

Ballast
Water
Management
System

UV-sterilizers

Fresh Water
MaGenerators
ri

time
Industry 20
19
Booth F131

Gearbox
Repair &
Overhaul

Gear
Repa
Overh

Diesel
Engine
Visit reikon.nl
Repair &
Overhaul

Pump Repair

Compress
Repair

Flying Focus ©

Close

Telefoonnummer

Pijltje achter
tekst in button

Navigatie
slider

Glass ‘n fit.......

Filter
uitklappen

Filter
inklappen

ABC Diesel
Engines

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

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

uw partner voor
scheepsbeglazing!!!

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

• Glas in Aluminium ramen

Kom langs op
stand D157

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

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

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

www.scheepsglas.nl

Wat heeft Glass ‘n fit u te bieden?
• Verlijmde, structurele beglazingen
• Modern zon- en warmtewerend isolatieglas (ISO 614 gecertificeerd)
• Verwarmd glas in vele toepassingen
• Aluminium schuif- en klapramen
www.scheepsglas.nl
• Garantie op door ons gemonteerd glas
• Optimaal zicht en uitstraling door nieuwste technieken

www.scheepsglas.nl

Glas Montage Holland BV omvat:
Glass ‘n fit - Autoglas Service Schiedam

www.scheepsglas.nl

www.autoglasschiedam.nl

www.glass-n-fit.de

- Schiffsverglasung
- Schiffsfenster
- Fahrzeugglas
- Fahrzeugfenster

Bezoekadres: Neherstraat 4-8, 3125 BV Schiedam

www.scheepsglas.nl

Postbus 54, 5120 AB Rijen Nederland
Tel. +31 (0)10 - 437 75 88

www.scheepsglas.nl

Fax +31 (0)10 - 437 76 92
www.scheepsglas.nl

MARINE

u

E-mail info@glass-n-fit.nl

www.scheepsglas.nl
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ZF is Propulsion
Shaping next generation mobility with
superior thruster systems from ZF.

Meet us
at the
stry
me Indu
ti
ri
a
M
.2
9.5 019
from 7. 8
th
boo D11

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

ZF Marine is a global player and your trusted partner for design, production
and supply of a comprehensive range of thruster and control systems. Visit
zf.com/marine or contact us via info.thruster@zf.com

Anzeige_130_188.indd 1

www.lovk.nl

19.03.2019 12:13:57

STAND D102

De zekerheid van continuïteit

24/7

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

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

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

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

SERVICE

w
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ZF introduces condition monitoring technology
for thruster systems in ships
BOOTH D.118
ZF Marine Krimpen will be
exhibiting at the Maritime
Industry Exhibition from
May 7-9. This event is a major
highlight on the Dutch marine
market’s calendar and this year
marks the 15th anniversary of
the exhibition, which is a good
reason for ZF to also present
some of its highlights.
In addition to a comprehensive
product portfolio consisting of
360° steerable thrusters and
control systems, ZF will be intro
ducing its Condition Monitoring
System at booth D.118.
As a specialist for propulsion sys
tems, ZF’s intelligent system helps
shipyards, shipping companies
and fleet operators maintain the
safety and efficiency of their ships.
The Condition Monitoring Sys
tem is equipped with various sen
sors and an intelligent electronic
evaluation unit. This system mea
sures vibrations which indicate
the condition of the bearings and
gears in the thruster’s upper and
lower gearbox. The measurement
results help the operators identify
early on which components need
to be replaced or maintained.
This means repairs can be plan
ned in advance and a worsening
in the conditions of the compo
nents can be avoided, all of which

The ZF Condition Monitoring System for thruster systems increases operational safety by monitoring the core components. (image ZF)

prevent downtimes and shorten
maintenance times. It also ex
tends the service life of the moni
tored systems and components,
allowing the operators to concen
trate on their main job.
Visitors to the exhibition will also
have an opportunity to learn
more about the oil cleaning sys

tem. Peter Toxopeus, Sales Mana
ger at ZF Marine Krimpen, says:
“Particularly with biodegradable
oil, it is important to keep con
taminants, such as water, out
of the system so as to prevent
downtimes caused by mechanical
failures.”
By heating up the oil, the water is
evaporated, a cotton filter filters

RADARpilot720° - weitere Schritte zur
digitalisierten Schiffsführung
STAND C130
in-innovative navigation GmbH
stellt auf der MI am Stand C130
die aktuellste Version des Navi
gationssystems RADARpilot720°
vor. In Kombination mit argo
TrackPilot ist dies ein neuartiges
Assistenzsystem. Aus den Leitlinien
des RADARpilot720° werden
abgestimmte Stellbefehle für den
bordeigenen Autopiloten erzeugt.
Die Navigationsanzeige bietet dem
Schiffsführer einen umfassenden
Überblick aus Radarinformation,
Karte, AIS und der Bahn, auf der
das Schiff automatisch geführt
wird. Weiterhin verfügt RADAR
pilot720°, Version 4.6, nun über
eine erleichterte Fernwartung und
ein Systemupdate über eine mo
bile Internetverbindung. Durch
Synchronisation mit einem Server
werden aktuelle Karten schnell und
problemlos installiert. ininnovative navigation bietet zudem
neue, präzise Sensorlösungen mit
leistungsfähigem GNSS-Empfän
ger, die Genauigkeiten von 10 cm
und 0,1 Grad erreichen. So kann
die Kartendarstellung auch bei
großen Schiffen fürs Anlegen oder
die Schleuseneinfahrt verwendet
werden.

out the particles down to 1 µm.
Clean oil is pumped back into the
system which extends the service
life of the oil by 10 to 15 times.

In conclusion, fewer oil top-ups
are needed which means opera
tors save money.

Peterson en Control
Union: aandacht en
aanbieding voor GMP+
STAND E154
In bijna honderd jaar tijd zijn
Peterson en Control Union
uitgegroeid tot specialisten
op het gebied van logistiek,
certificering en inspectie.
Met onze kennis en ervaring
bestrijken wij alle aspecten
van de toeleveringsketen in tal
van sectoren; van de landbouw
en energie tot bosbouw,
duurzaamheid en diervoeder.
Integriteit is het allerbelangrijkste
voor Peterson en Control Union.
Wij gaan op een eerlijke en res
pectvolle manier te werk, bij alles
wat we doen.
Als logistieke dienstverlener ver
zorgt Peterson alles wat nodig is
om goederen van A naar B te krij
gen. Binnen Nederland, België,
Frankrijk en Duitsland bieden
wij flexibele oplossingen door de
inzet van binnenvaartschepen en
duwbakken. Daarnaast zijn wij
gespecialiseerd in het inspecteren
van onder andere voedselgrond
stoffen, diervoeding, mineralen,
biomassa, plantaardige oliën,
biofuels en grondstoffen die in de
bouwsector gebruikt worden, zo
als zand, cement en vliegas.

Control Union Certifications heeft
zich vanuit de landbouw onafge
broken uitgebreid. Duurzaamheid
in de hele logistieke keten van de
industrie, met raakvlakken met
voeding, diervoeder, bio-energie
en textiel, werd steeds belangrij
ker. Control Union Certifications
heeft zich als doel gesteld om het
internationale bedrijfsleven te hel
pen met de meest uiteenlopende
uitdagingen.
Het grootste voedselveiligheids
programma, GMP+ FSA, is geba
seerd op ISO-kwaliteitsbeheer en
integratie van Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP).
GMP+ is een vorm van certifice
ring met bepaalde voorwaarden
voor productiefaciliteiten, maar
ook voor de opslag, het transport,
de handel in en monitoring van
producten.
Control Union Certifications kan
u helpen met een GMP+ FSAprogramma, goede handelsprak
tijken en audits.
Wij nodigen u uit voor een bezoek
aan onze stand E154 en informe
ren u graag over onze aantrekke
lijke GMP+ aanbieding.

www.petersoncontrolunion.com/nl
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U bent welkom

op stand

Bezoek onze stand L103 op 7-9 Mei in Gorinchem

AlphaRiverTrackPilot

Automatische koers- en bochtbesturing

E.137

BINNENVAARTKRANT34

Maritime Industry

24 april 2019

63

Seminarprogramma
Op een centrale plek op de beursvloer geven deskundigen op allerlei
terreinen presentaties van maximaal een uur. Belangstellenden
kunnen zelf kiezen welke sessies ze willen bijwonen. De inloop is vrij.

Dinsdag 7 mei
14.00 uur: Droogte 2018, Minst gepeilde diepte (MGD),
Integraal Rivieren Management
Marleen Buitendijk (Koninklijke BLN-Schuttevaer)
15.00 uur: Vergroening
Khalid Tachi (EICB)
16.00 uur: Predicitive Maintenance
NVDO
17.00 uur: Technische regelgeving
Lijdia Pater (CBRB) en Annelies van Dijk (Ministerie I&W)
18.00 uur: Alle emissie eisen eindelijk overzichtelijk
Michel Voorwinde (VIV)
19.00 uur: Groener varen,
EVRA

Woensdag 8 mei

Donderdag 9 mei

14.00 uur: Logistieke kansen voor de binnenvaart
Kees Modderman (BVB)
15.00 uur: CoVadem
Meeuwis van Wirdum of Desiré Savelkoul
16.00 uur: Predictive Maintenance
NVDO
17.00 uur: Vergroening
Martin Quispel, Erwin van der Linden en Niels Kreukniet
18.00 uur: Greenshipping, Digitalization, Innovation
(simulation game for digital transformation)
Leo van der Burg (FME) & Tim Hamann (Atria Learning)
19.00 uur Groener varen
EVRA

14.00 uur: Wat kost uw
vergroening?
Bas Kelderman en Salih
Karaarslan (EICB)
15.00 uur: Elektronisch
melden
Henk van Laar (BTB)
16.00 uur: Predictive
Maintenance
NVDO
17.00 uur: Groener varen
EVRA
18.00 uur: Alle emissie-eisen
eindelijk overzichtelijk
Michel Voorwinde (VIV)
19.00 uur: Greenshipping, Digitalization, Innovation (simulation
game for digital transformation)
Leo van der Burg (FME) & Tim
Hamann (Atria Learning)

FKH Batterijen: advies en service
STAND A128
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

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

Nijmegen wordt er 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 een van de FKH-werkbussen
voor het schip. Met uitgebreid
equipment 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 zon-

K
I
E
R
BE
BAAR

der 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 Maritime Industry aanwezig zijn.

www.fkhbatterijen.nl

MARITIME
INDUSTRY
GORINCHEM
7 T/M 9 MEI
STAND K122

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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Wereldprimeur voor de binnenvaart
DOOR COR SPEK

Van Wijk Machinefabriek
en Scheepsreparatiebedrijf
tekende voor een primeur
met de levering van de eerste
LNG-bunkerkraan. Die werd
geplaatst op het mts LNG
London. Wereldwijd is dit de
eerste kraan van dit type.
Door de 25 meter lange giek
wordt vloeibare LNG verpompt
met een temperatuur van -165
graden Celsius.
LNG wordt gezien als overgangs
brandstof naar volledig emissei
vrije scheepvaart. Het gas is aan
zienlijk minder vervuilend dan
diesel en stookolie.
Veiligheidssystemen
De kraan beschikt over speci
ale veiligheidssystemen die er bij
calamiteiten voor zorgdragen
dat de slangen worden afgekop
peld en de leidingen worden
afgesloten.

(foto Van Wijk Machinefabriek)

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.

Bedrijfsleider Bert Smit van Van
Wijk zegt: “De slangen gaan
gecontroleerd naar beneden
zodat er geen vonken kunnen
ontstaan, met alle gevolgen van
dien.
"Er is veel onderzoek gedaan.
Veel scenario’s werden bekeken
over wat er mis zou kunnen gaan
en welke voorzorgsmaatregelen
dan nodig zijn.

Tweede opdracht
Samen met de klant en een
aantal specialisten is het ge
lukt om een innovatief product
voor de binnenvaart te ontwik
kelen.”
Inmiddels noteerde firma Van
Wijk ook al een tweede opdracht.
“Deze gaat naar het buitenland.”

W.L.A. de Bot & Dtr.

Beëdigd Scheepsmakelaar & Taxateur

Tel.010-4667106

info@debotshipbrokers.nl

MS STELLA MARIS 1026 t/1091
Gelast 73 x 8.20 x 2,52 m. – 1500 m3
Stl.vloer / Al. Fr.kap - 600 PK Cummins
1997 revisie 2017 – Woning 3 sl.kmrs
nautisch compleet - Certificaat 2023
huidige werk kan worden voortgezet
MS HOOP OP ZEGEN bj 1963
1428 t / 79,80 x 8,98 x 2,82 m.
1 ruim ca. 1800 m3 – VAW luiken
vlak en stl.vloer + ballastjet van 2010
811 PK Cummins 1989 / boegschroef
DAF 147 kW – won. 3 sl.kamers
INRUIL MS max l 55 m. BESPREEKBAAR

Het Erasmus MCSophia Kinderziekenhuis
heeft uw steun hard nodig
Doneer nu via onderstaande QR-Code!

www.debotshipbrokers.nl

GEVRAAGD: BUNKERBOTEN 60 / 120 t.

Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

J1

Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven
zoals Vaporsol en de initiatiefnemer
voor het project “Don Quichot”, die
voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal
worden.

D
AN
ST 23

Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).

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

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.

Verzekeringen/Insurances

Bij individuele of collectieve verzekeringen voor zeevarenden en aanverwante
beroepen wilt u aan boord stappen bij de beste partij. Een partij die specialistische
expertise combineert met een persoonlijke benadering. Een partij als MultiSure.

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!

Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme

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 2
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CITBO: door en voor tankvaartondernemers
Wat is CITBO eigenlijk? Die vraag krijgen we wel eens.
'Corporation Inland Tanker Barge Owners', dat is waar de
afkorting voor staat. Een corporatie opgericht door en
voor tankvaartondernemers in de binnenvaart die de visie
hebben dat samenwerken hun ondernemingen versterkt en
tevens het algemeen belang dient.
In de praktijk zijn twee medewer
kers dagelijks actief bezig met het
creëren van toegevoegde waarde
voor CITBO en haar leden. Waar
ze zich mee bezig houden? Om
het met een slogan te duiden: “Het
optimaliseren van de exploitatie
van de tankschepen van de leden.”
Of eenvoudiger: eigenlijk met al
les waar een ondernemer behoefte
aan heeft om de business gezond,
efficiënt en gericht uit te kunnen
voeren.
Laat ons zeggen dat je met de juis
te kennis van zaken heel ver komt.
Het is die kennis die de mede
werkers verzamelen en delen met
de leden. Op die manier nemen
we een niettastbare druk van de
schouders, want wij analyseren de
vele informatie en communiceren
vervolgens de essentie.
Informatie verzamelen doen we
niet in het wilde weg; de medewer

kers houden zich vast aan concrete
thema’s die de leden bezighou
den. We hebben het dan onder
andere over:
 marktwerking met bijhorende
dataverwerking
 vergroening & innovatie
 personeelsbeleid
 veiligheid & certificering

verschillende beleidsmakers.
Naast het feit dat de CITBOmede
werkers kennis verzamelen, analy
seren en communiceren, bezitten
de ondernemers zelf ook over een
hoop ervaring. Door maandelijks
bij elkaar te komen bieden wij de
mogelijkheden om rond bepaalde
thema’s te reflecteren en te spar
ren.
Het is dus een wisselwerking tus
sen alle partijen waardoor de cir
kel van kennisoverdracht versterkt
wordt. We nodigen ook relevante
gastsprekers uit die ons iets meer
kunnen vertellen over specifieke

thema’s. Zo houden we de verga
deringen dynamisch, actueel, in
teressant en wordt er van elkaar
geleerd.
De toegevoegde waarde zit bij
CITBO niet alleen in kennis en in
formatieuitwisseling, maar ook in
collectieve aankopen. We denken
dan aan gasolie, scheepsmateriaal,
verven, et cetera. Hier zien we dus
een tastbaar voorbeeld van wat we
kunnen verwezenlijken door de
krachten te bundelen.
Wat CITBO in theorie is, hebben
we nu verwoord, maar uitein

deiljk is het aan de leden zelf om
te bepalen wat voor hen nu echt
de toegevoegde waarde is. Niet ie
dereen heeft dezelfde behoefte; we
luisteren dan ook constant naar de
feedback die we krijgen.
Vraag jij je nu af wat CITBO voor
jou kan doen? Kom dan 7, 8 of
9 mei zeker langs op onze stand
op Maritime Industry in Gorin
chem. Daar beantwoorden Alain
en Daisy met plezier al jouw
vragen. En kijk zeker alvast op
www.citbo.com voor meer infor
matie! Tot dan!

Dynamische onderwerpen die elk
hun eigen leven leiden en die we
van dichtbij volgen.
De CITBOmedewerkers vertegen
woordigen hun leden op allerlei
niveaus en zijn actief in meerdere
organisaties. Tevens participeren
ze intensief in de vele overlegstruc
turen met lokale, nationale en
Europese overheden. Op die ma
nier kan CITBO de issues die voor
haar leden van belang zijn, vanuit
de praktijk – direct of indirect –
onder de aandacht brengen bij de

stand I148

TOS biedt volop kansen in de binnenvaart –
ook voor BBL-studenten!
STAND D147
Overweeg je een carrière in de
binnenvaart? In de binnenvaart is geen
dag hetzelfde. De sector kenmerkt
zich door de afwisseling, uitdaging en
vrijheid op het water. Nu is het moment
om aan boord te gaan! Bemiddelaar
voor personeel in de scheepvaart TOS
helpt je daarbij.

Heb je al eens aan werkend leren gedacht?
Of heb jij al je diploma’s op zak en kom je
bij TOS aan boord om een boost te geven
aan je carrière? Hou je van afwisseling bij
diverse opdrachtgevers of stippel je graag
een carrière uit bij één van onze vaste klan
ten?
Welke horizon je ook voor ogen hebt en
wat je wensen ook zijn, je kunt alles be
spreken met Siebelina Ooms. Binnenvaart
zit de Senior Consultant Maritime van
TOS in het bloed. Met passie en ervaring

Binnenvaart zit Senior Consultant Maritime Siebelina Ooms in het bloed. (foto TOS)

bemiddelt ze tussen schippers en beman
ningsleden.
Siebelina: “Ik spreek mensen uit Neder
land, Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije
en andere OostEuropese nationaliteiten
die een baan zoeken in de binnenvaart en
probeer de vraag in te vullen van schip
perseigenaren en rederijen.”
Ook voor BBLstudenten uit het mbo is
er werk via TOS. Werkend leren biedt hen
toekomstperspectief. TOS begeleidt deze

enthousiaste jongeren die de BBLleerweg
kiezen.
Deze manier van werkend leren past bij
hen en bij TOS: handen uit de mouwen en
leren in de praktijk.
TOS staat ook dit jaar weer op Maritime
Industry om u te woord te staan over be
manningszaken! Bezoek TOS tijdens de
beurs op stand D147.

www.tos.nl
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INBOUW

AFBOUW

MOTORENSERVICE

ELECTRO

KEERKOPPELINGEN

GENERATORSETS

BEZOEK ONS
OP STAND I136
www.dolderman.nl | www.keerkoppelingen.com
postbus 266, NL-3300 AG dordrecht | binnenkalkhaven 17, NL-3311 JC dordrecht
tel. +31(0)78-6138277 | fax +31(0)78-6144887 | info@dolderman.nl
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Kennis opdoen bij seminars en themabijeenkomsten
Tijdens Maritime Industry draait
het naast zaken en contacten ook
om kennis. Er zijn ‘s ochtends

diverse themabijeenkomsten,
georganiseerd door
binnenvaartorganisaties.

7 mei: Actualiteiten in de binnenvaart

7 mei: NRMM Stage V - overzicht voor ondernemers
Steeds meer binnenvaartondernemers krijgen te maken met de
emissierichtlijn Non Road Mobile
Machinery (NRMM) Stage V.
Sinds begin dit jaar is deze opvolger van CCR2 van kracht bij
de inbouw van lage vermogens.
Komend jaar is hij tevens van toepassing op de grotere motoren.
Binnen de sector leven hierover
nog veel vragen. Daarom organiseren EICB, CBRB, BLN samen
met EBU en IVR een bijeenkomst
speciaal bedoeld voor binnenvaartondernemers en diens verzekeraar. Zij kunnen zich op dinsdagochtend 7 mei vanaf 9.30 uur
volledig laten informeren over
diverse obstakels die ze tijdens
hun oriëntatie op de gevolgen
van de nieuwe motorrichtlijn te-

genkomen. Deskundige sprekers
geven antwoord op actuele vragen als:
- Wat zijn de voordelen van een
NRMM Stage V-motor?
- Vanaf wanneer zijn NRMM
Stage V-motoren daadwerkelijk
leverbaar?
- Welke oplossingen worden geboden, door welke firma’s en
waar moet ik rekening mee houden bij het maken van mijn afweging?
Ook zal aandacht worden geschonken aan praktische zaken
als overgangsbepalingen, het certificeringsproces en de spelregels
omtrent aansprakelijkheid.

Programma
9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Met welke motoren
voldoe je waaraan? Khalid Tachi
(EICB)
10.15 uur: EURO VI -Status equivalency, Peter van Gompel (TNO)
10.45 uur: Praktijkcase
11.15: Stage V - Op maat met
nabehandeling, Koedood en Yerseke Engine Service
11.45 uur: Af-fabriek
Peter Snijders (Pon Power)
12.15 uur: Nawoord
Khalid Tachi (EICB)
12.30 uur: lunch
Aanmelden kan via www.eicb.
nl/evenementen/ovo. De sessie
wordt ook live gestreamd.

Koninklijke
BLN-Schuttevaer
organiseert in samenwerking met
diverse binnenvaartkantoren het
seminar “Actualiteiten in de binnenvaart”. De bijeenkomst begint
om 11.00 uur en duurt tot 13.00
uur.
In dit kennisprogramma is aandacht voor de volgende onderwerpen:
•	Arbeidsmarkt - Marion van de
Runstraat & Ynke Ooykaas
• Onzakelijkheid leningen Christiaan Klaverdijk: “Hoge
lening bij BV, voorkom belastingheffing”
• Vergroening & financiering Wim Onderdelinden & Remco
Meijnders: “Uw traditionele
schippersbank naast de alternatieve mogelijkheden; het nieuwe
financieringstijdperk”
• Pensioenactualiteiten - Stefan Lans: “Pensioenfonds Rijnen Binnenvaart; hoe verder na
2021?”

• Staking onderneming - Leen
van Waardenberg: “Wat moet je
weten voor je gaat staken”
• (Levens)testamenten - Julie
Bierenga: “Heeft u continuïteit
van uw onderneming al geregeld voor het geval u het zelf niet
meer kan?”
• AVG-update - Frits Bienfait
• Assurantiën - TVM/EOC
In een kleine setting zijn per tafel nemen diverse binnenvaart
kantoren te raadplegen: Van
Dam & Kruidenier, Boonk Van
Leeuwen Advocaten, Peters &
Van Sandijk, Riegman & Klaverdijk, Administratie- en advieskantoor Wave, Stichting Abri,
LMA, TVM/EOC en Notariskantoor Bierenga. U kunt kiezen uit
twee sessies (tafels).
Deelname is gratis. Inschrijven is
via www.bln.nl mogelijk tot en
met 3 mei.

9 mei: Stakeholder Conference PZI
Programma
(foto AdobeStock)
RHMISpecial-BvK.pdf 2 19-Apr-19 6:01:10 AM
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08.30 uur: Inloop
09.00 uur: Opening en update
Platform Zero Incidients
voorzitter PZI

09.45 uur: De praktijk
10.30 uur: Koffiepauze
11.00 uur: Gastspreker
professor Jop Groeneweg
12.00 uur: Afsluiting
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SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

24 en 25 september 2019
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Uw contactpersoon: Leon Westerhof
leon.westerhof@messekalkar.de
Tel.
(+49) (0) 2824-910 149
Mob: (+49) (0) 151/526 63 129

Dinsdag 24 september 2019 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

De ondernemers van Maasbracht
Bezoek ons op Maritime Industry 2019 van 7-9 mei

Vissers & van Dijk B.V.
www.vissersenvandijk.nl
+31 (0) 475 464 667

STAND

J123

P. KRUYF EN ZN
www.kruyf-watersport.nl
+31 (0) 475 463 300
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Rapide Shipping B.V. bestaat sinds 1995 en is
uitgegroeid tot een all-round platform voor alle
transporten over water.
Waarvan de divisie Rapide Dredging B.V. zich
gespecialiseerd heeft in onderhoudsbaggerwerken in Europa.

PERSONEELSINZET EERLIJK,
TRANSPARANT EN KWALITATIEF
Barge Crewing is uw partner voor de inzet van kwalitatief hoogwaardig
Filipijns personeel. Barge Crewing denkt mee met zowel het in te
zetten personeel als de klant, totdat alle partijen volledig tevreden zijn.
Daarbij houden we rekening met ieders uitdagingen en behoeften.
De werkwijze van Barge Crewing laat zich kenmerken door transparantie,
eerlijkheid en juridisch waterdicht handelen.
Barge Crewing is bovendien een full-service partner. Dat betekent dat Barge
Crewing alle mogelijke administratie voor u uit handen neemt. Denk daarbij
aan visumaanvragen en -verlengingen, belastingafdrachten, verzekeringen, etc.
Tevens zullen we u waar mogelijk assisteren in de logistiek rondom verplaatsing van personeel.

Schipper Sleephopperzuiger Binnenvaart
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie gecombineerd met vrijheid,
verantwoordelijkheid en afwisseling?
Rapide Dredging B.V. is een groeiende onderneming in de baggersector binnen Europa.
Bij Rapide Dredging B.V. werken we met een jong en enthousiast team verdeeld over
diverse baggerschepen. Voor één van onze baggerschepen zijn wij op zoek naar een
ervaren Schipper (binnenvaart).

Daarnaast is Barge Crewing continu bezig met de laatste ontwikkelingen
omtrent goed werkgeverschap. Dagelijks werken we aan het verbeteren van
de werkcondities in samenwerking met Nederlandse én Duitse instanties.
Wilt u ook graag de beste werkgever zijn voor uw personeel? Informeer dan
naar de mogelijkheden via www.BargeCrewing.com, of bezoek ons op de
Maritime Industry beurs in Gorinchem op 7, 8 of 9 mei, stand J202!
Ook u helpen we graag!

Functie-eisen:
- Bereid om in Donaulanden te werken
- In bezit van Groot Vaarbewijs AB, radarpatent, marifooncertificaat (binnenvaart)
- Enige kennis van MS Office
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift
- Een zelfstandige collega met een flexibele
instelling

Betrouwbaar, eerlijk en kwalitatief personeel

Barge Crewing GmbH | Kolpingplatz 5-7 | 49733 | Haren (Ems) | Germany (Europe)
T: + 49 1525 664 7 684 | E: info@bargecrewing.com | W: www.bargecrewing.com

motorklipper ca. 22x4.2x1.2m.
2 x Scania 90 Kw. werf + CVO 2018
verbouw werf Blom Hinderlopen
dringend nieuwe eigenaar gezocht

Taken en verantwoordelijkheden:
- Goed kunnen manoeuvreren en navigeren
van het schip
- Verantwoordelijk voor het baggerproces
- Aansturen van stuurman en/of matroos
- Afhandelen van administratie en
documentatie

ref.2583

Wij bieden:
- Een uitdagende en zelfstandige functie
- Uitstekende arbeidsvoorwaarde passend
bij jouw achtergrond en ervaring
- Goed vaar-verlofschema: 2 of 4 weken
op / 2 of 4 weken af (4 op / 4 af heeft de
voorkeur)
- Zondag vrij

Wil jij bij Rapide Dredging B.V.
komen werken?
Solliciteer direct en stuur je
motivatiebrief met CV per e-mail naar
Cora Hovestadt op e-mailadres:
info@rapideshipping.nl
Voor informatie bel: 0183-730760

www.rapideshipping.nl

Voor een Luxemburgse relaties zoeken wij versterking
voor op een nieuw tankschip. Deze relatie zoekt een:

Kapitein
• ADN
• Nederlands talig
• Pluspunt LNG-ervaring
• Bunker ervaring

www.Fikkers.nl

vr. pr. € 65.000-

ref.5500

Stuurman

Matroos

• Vaarbewijs
• Nederlands talig
• Pluspunt gaservaring
• Bunker ervaring

• Nederlands talig
• Pluspunt gaservaring
• Bunker ervaring

Dit schip vaart in het ARA-gebied.
U neemt uw werkzaamheden serieus en streeft ernaar
om ongevallen en calamiteiten te voorkomen. U bent
betrouwbaar, stressbestendig, collegiaal en zoekend naar
een nieuwe uitdaging.

vr.pr. € 64.500-

voor onze kustwateren 14.9x3.6x1.4 m. 2 x Kromhout (80 pk.)

HOOGE DER A 36/37 GRONINGEN 050-3111404

Hebt u interesse? Dan maken wij graag kennis met u.
Stuur uw sollicitatie aan:
Mosellan SARL, 7, route du Vin, 5401 Ahn, Luxemburg
E-Mail: mail@mosellan.eu - Telefoon: +352 75890909
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Ombouw tanker
tot beunschip
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Nieuwbouw kraanschip
Ibis VI

Verlenging tot
110 meter

