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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
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Ridder van de Donau
Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

Een Vlaming die een Nederlandse koninklijke onderscheiding krjjgt... Dat komt niet zo heel vaak voor.
Op 26 april viel die eer Pierre Verberght te beurt. De
Donau-cartograaf en binnenvaartdiplomaat werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
T: +31 (0) 78 890 8050
299
Pantone 354
Black K=100%
E:Pantone
binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

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

Pantone Coated (C) voor coated papierdrukwerk en en andere gecoate ondergronden, zoals stickers etc.
Versie 2014-02-18 Edward Newland / en@heinenhopman.com
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Airconditioning Airconditioning
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Gedwongen afscheid van pulsvisserij
jaagt vissers op kosten
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Airconditioning
Airconditioning
Koeling
Koeling

Koeling

+31 164 212420
sales@woeurope.com
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+31 (0)117 - 401 500

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

| eoc.nl

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

T. 088 6699500

Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com

(078) 682 12 14

dealer
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BAAR

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com

|

+31 (0)184 67 62 62
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Fluvia
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,
(dagvaart, variabel uurrooster)

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

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.

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!

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

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

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

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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Laatste subsidieronde duurzame binnenvaart
Bedrijven kunnen weer
inschrijven voor de Tijdelijke
subsidieregeling innovaties
duurzame binnenvaart 2018–2019.
Aanvragen dienen uiterlijk
1 augustus te worden in
gediend bij het Expertise- en
InnovatieCentrum Binnenvaart,
dat door het minister van
Infrastructuur en Waterstaat is
aangewezen voor de uitvoering.
Er is in deze tweede en laatste

ronde in totaal 1 miljoen euro
beschikbaar. Per project wordt ten
hoogste 250.000 euro toegekend.
Het doel van de regeling is “het
verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten
behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de
sector door reductie van CO2-,
NOx-, PM-emissies of methaanslip”.
Projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie moeten

gericht zijn op toepassing van alternatieve brandstoffen, alternatief
motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik
van het schip.

Criteria
De selectie gebeurt door de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart. Die maakt van de ingezonden projecten een rangschikking
op basis van de volgende criteria:

• de mate waarin de innovatie
generiek toepasbaar is voor binnenvaartschepen van een vergelijkbaar scheepstype of vaarprofiel
• de mate waarin de innovatie de
uitstoot van CO2, NOX, PM of
methaanslip reduceert
• de mate waarin de innovatie een
terugverdieneffect heeft voor degene die haar toepast.

Kijk voor meer informatie op
www.eicb.nl/idb.

Golfbeweging
Als er één sector is waar ze wel aan
golfbewegingen gewend zijn, dan is
dat de binnenvaart. Alles golft, van
de vrachtprijzen tot de toekomstperspectieven. O ja, die vaarweg ook,
als het een beetje waait. Vroeger
ging het ook weleens stormen. Dan
klommen de schippers op de luiken
die al een beetje de vorm hadden van
barricades. De woede van de schippers toen werd ingegeven door de
behoefte aan gelijke verdeling van
lading en vrachtpenningen. Een discussie die is gesmoord en van tafel

Dipje in overslag Antwerpen

geveegd door de overheid. En door

De totale goederenoverslag in
Antwerpen is het afgelopen
kwartaal met 3 procent gedaald.
Volgens Port of Antwerp kan
dat worden beschouwd als “een
normalisering van de situatie na
de recordcijfers van het eerste
kwartaal in 2018”.

steeds meer gericht is op het indi-

de groeiende welvaart waar een
nieuwe generatie schippers erg aan
gehecht is geraakt. In een wereld die
vidu, is de onderlinge solidariteit
vaak moeilijk te ontdekken. Pﬀf, dat
zijn wel erg zware woorden in een
doorgaans toch luchtig stukje.
Diezelfde overheid heeft ook te
maken met een golfbeweging, daarin
beweegt ze netjes mee met de binnenvaart, althans waar dat het beleid

Vooral de start van 2019 was minder goed. Naarmate het kwartaal
vorderde, was wel weer een stijgende lijn merkbaar. De verwachting is dat die de komende maanden zal aanhouden, mede dankzij
extra MSC-lading vanaf april tussen Antwerpen en Noord-Europa.
De containeroverslag zit sowieso
nog steeds in de lift. Maart was
zelfs de beste maand ooit. In het
eerste kwartaal was de overslag in
totaal circa 2,8 miljoen TEU.
Jacques Vandermeiren, CEO van
het Havenbedrijf, licht toe: “Onze
containeroverslag blijft groeien,
ondanks verzwakte economische
vooruitzichten. Dit is goed nieuws
voor Port of Antwerp en bestendigt onze uitstekende positie als
hub voor containerlading in de
wereldwijde logistieke keten.”
Conventioneel stukgoed deed het
in het eerste kwartaal van 2019

voor die sector betreft. Soort van eb
en vloed. Als het zo eens uitkomt,
wordt er van alles beloofd, maar als
het puntje bij paaltje komt, ligt de
binnenvaart nog altijd aan de laatste
mem, voor zo ver er één resteert.
Dat kun je zien aan de wijze waarop
met het onderhoud van de vaarwegen en de bediening van de kunstwerken daarin wordt omgegaan.
Het ene moment is het hosanna hoe
belangrijk de binnenvaart is voor

(foto Port of Antwerp)

“tamelijk goed, maar gematigd
vergeleken met het ijzersterk eerste kwartaal van 2018”. Dat kwam
toen door het aanleggen van
staalvoorraden met het oog op de
naderende Amerikaanse importheffingen. De ijzer- en staaloverslag kwam daardoor 5 procent
lager uit dan vorig jaar.
De totale overslag van droge bulk

transporterend Nederland – tot in

daalde in het eerste kwartaal
met 8,8 procent. Vooral ertsen
(-22,9%), kolen (-16,5%), schroot
(-10,2%) en meststoffen (-2,2%)
werden minder aangevoerd. De
overslag van zand en grind groeide dit kwartaal met 6 procent. De
overslag van meststoffen herstelde
zich in maart. Zó sterk zelfs dat
sprake was van de beste maand-

cijfers sinds februari 2011.
De vloeibare bulkoverslag noteerde in het eerste kwartaal ook
een daling: van 8,6 procent. “Na
twee mindere maanden (-12,4%)
merkten we in maart een merkbaar herstel, weliswaar minder uitgesproken bij aardoliederivaten,
het grootste onderdeel binnen de
vloeibare bulk.”

het regeerakkoord toe – maar vervolgens kalft de ene na de andere sluis af.
Om een reactie gevraagd, wordt het
bekende riedeltje afgestoken over de
bouw van nieuwe sluiskolken, alsof
je daarmee alle verval wegwerkt.
Sluisbediening op afstand met nieuwe technieken en hypermoderne
digitale verbindingen, exclusief voor
Rijkswaterstaat aangelegd, kunnen
nooit volledig de lokale sluismeester

Kortste kanaal
geopend in Terneuzen
Op maandag 6 mei is het kortste
kanaal van de Benelux officieel
geopend. De tijdelijke doorvaart
van 280 meter is gegraven bij
het sluiscomplex in Terneuzen
om ervoor te zorgen dat
binnenvaartschepen tijdens de
bouw van de Nieuwe Sluis langer
gebruik kunnen blijven maken
van de Middensluis.
Het doorvaartkanaal heet Kapitein Rooiboskanaal. Die naam
kwam tot stand via een wedstrijd
op social media. Iedereen kon
een, liefst ludieke, naam bedenken. Kapitein Rooibos is een
Zeeuws-Vlaamse zeeheld in een
lied van de Zeeuws-Vlaamse band
de Lamaketta’s. Twee mensen
droegen deze naam aan; zij waren
6 mei bij de opening aanwezig.
Net als de Lamaketta’s, die een
optreden verzorgden.
Aannemerscombinatie Sassevaart
bedacht het kanaal om de overlast

voor de scheepvaart te beperken.
Dankzij het doorvaartkanaal kan
de Middensluis in Terneuzen
langer in bedrijf blijven tijdens de
bouw van de Nieuwe Sluis. Namelijk tot medio 2021 in plaats van
medio 2019. Voor de doorstroming van de scheepvaart is dit een
enorm voordeel, aldus Rijkswaterstaat.
Het kanaal ligt op de plek waar
voorheen het districtskantoor van
Rijkswaterstaat stond. Schepen
kunnen met een maximale lengte
van 105 meter, 9,50 meter breedte en 3 meter diepgang door het
kanaal. Ze maken dan gebruik
van dezelfde in- en uitvaart als de
Oostsluis.
Schepen met een diepgang van
meer dan 3 meter kunnen geen
gebruik meer maken van de
Middensluis. De diepgang voor de
Oostsluis is onder voorwaarden
verruimd van 4,30 meter naar 4,80
meter.

Stella Artois gaat
over water naar
Antwerpen
De Belgische bierbrouwer AB
InBev laat Stella Artois die
voor overzeese export bestemd
is voortaan per binnenschip
van de brouwerij in Jupille
naar de haven van Antwerpen
brengen. Hiermee houdt AB
InBev jaarlijks circa 5.000
vrachtwagens van de weg.
Stella Artois is een van de drie
bieren die AB InBev wereldwijd
verkoopt. Het exportvolume zat
de laatste jaren sterk in de lift. Het
bier wordt inmiddels in meer dan
honderd landen gedronken. De
Verenigde Staten, Canada, Mexico
en Zuid-Korea zijn grote afnemers.

100 containers per week
Het exportbier wordt voor de helft
in Leuven gebrouwen en voor de

helft in Jupille. In het verleden
liet AB InBev het bier uit Jupille
per vrachtwagen naar de haven
van Antwerpen brengen. Door de
overstap naar de binnenvaart wil
de brouwerij het voortouw nemen
in groene logistiek. Op het traject
Jupille-Antwerpen wordt hierdoor
30 procent minder CO2 uitgestoten.
De ‘bierboot’ is een samenwerking
tussen AB InBev, Euroports en
binnenvaartrederij TFC. In de
startfase varen vier schepen twee
keer per week via het Albertkanaal
naar Antwerpen. Ze nemen zo’n
100 containers per week mee.
Dat aantal gaat naar verwachting
groeien. In 2020 hoopt AB InBev
tussen Jupille en Antwerpen al
10.000 vrachtwagens op jaarbasis
van de weg te houden.

vervangen, een mens van vlees en
bloed bij wie het zin heeft om boos
op te worden of die tijd heeft voor je.
Dat is natuurlijk een keuze die ‘we’
kennelijk met z’n allen hebben gemaakt. De sector is ermee akkoord
gegaan, met vage beloftes over verruimde bedieningstijden. Want de
binnenvaart had toch de toekomst.
Helaas zit er in die toekomstbeleving
ook een golfbeweging. Lang niet
altijd zijn die vooruitzichten even
geweldig. Hè, het wil maar niet luchtiger worden.
Even afwachten wat Ajax morgen
doet. Aan welke kant je ook staat, die
jongens laten zien dat niet alles met
geld te koop is. Laten we dat zo lang
mogelijk vasthouden, voor je het
weet golft het weer de andere kant
op.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

Containervaart Metropolis

ENTHOUSIASTE
KAPITEIN GEZOCHT !!!!!
ONZE VOORDELEN !!!!!

• Rijnpatent tot min.
Mannheim

• Werkzekerheid

• Radar-, ADNR en

• Sociale zekerheid

Marifoonpatent
• Roken in de woning en
stuurhut verboden
(alleen buiten)

• Goede condities
• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd en
loon in overleg
• Moderne schepen met
nette woning

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

MEMBER OF GEFO SHIPPING GROUP

Handhaver / Toezichthouder
Wat ga je doen
Binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van Waternet is het team Nautisch
Toezicht en Handhaving verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van landelijke,
gemeentelijke en lokale wet- en regelgeving. Bij overtredingen wordt handhavend opgetreden.
Het team bestaat, naast de teamleider en een coördinator uit BOA bevoegde nautische toezichthouders/handhavers. Informatie gestuurd handhaven (IHG), op basis van nieuwe methoden
en technieken (nautische informatiesystemen, data-analyse) neemt bij de uitvoering van de
werkzaamheden een steeds grotere plaats in.
Het team nautisch Toezicht en Handhaving zal in 2020 in zijn geheel overgeheveld worden naar
de Gemeente Amsterdam en worden ondergebracht bij de Directie THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte).
Je werkzaamheden
Je houdt je samen met je collega’s bezig met het uitvoeren van de nautische inspectie, toezicht
en handhavingstaken. Dit geschiedt op integrale wijze merendeels op en vanaf het water. Als
nautisch inspecteur ben je verantwoordelijk voor het bewaken van het vlot en veilig scheepvaartverkeer op de binnenwateren van Amsterdam en ben je bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen aan de scheepvaart. Je controleert op vergunningsvoorwaarden en de ter plekke
geldende algemene- en/of (nautische) voorschriften en regelgeving. Je bent in staat overleg
te voeren met bedrijven, burgers en recreanten en (administratieve) controles uit te voeren. Je
spreekt burgers en schippers aan op hun gedrag (o.a. bij drukte en overlast op het water), je
treedt op bij overtredingen en incidenten en informeert over de geldende regelgeving. In voorkomende gevallen dwing je naleving van af door bestuursrechtelijk of strafrechtelijk op te treden.
De werkzaamheden worden in uniform en in een rooster uitgevoerd.
Wat breng je mee
Je bent een enthousiast en daadkrachtig persoon met minimaal een afgeronde MBO+/MBO 4
opleiding en je hebt enkele jaren relevante werkervaring in het vakgebied of een gerichte nautische vakopleiding (zeevaartschool of nautische binnenvaart) gevolgd. Je beschikt over goede
communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Je hebt een sterk ontwikkelt rechtsgevoel en
een praktische instelling. Je bent klantgericht en in staat zowel in teamverband als zelfstandig te
werken. Je bent flexibel en resultaatgericht. Situationeel handhaven is jou op het lijf geschreven.
Je bent bereid tot het volgen van aanvullende opleidingen.
• Ervaring met handhaving van wet- en regelgeving in een nautische functie én het hebben van
een Groot Vaarbewijs geldt als een belangrijke pré;
• Je bent in het bezit van het diploma Nautische functies 1+2 (of relevante modules van de
nautische leerlijnen), een klein vaarbewijs, een marifoon bedieningscertificaat en het diploma
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) óf bereid deze diploma’s z.s.m. te halen;
• Voor deze functie geldt dat je in het bezit moet zijn van een zwemdiploma en rijbewijs B.
Een vaartest maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

PEGASUS Shipping S.à r.l. ist eine 100%ige Tochter der GEFO Gesellschaft für Oeltransporte mbH.
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
Professionelle 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

Dit krijg je ervoor terug
Als je bij Waternet werkt, heb je uitstekende arbeidsvoorwaarden. De Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschap personeel (SAW) biedt je een mooi pakket, waarbij je zelf je eigen
keuzes kunt maken. In ruil voor je inzet en betrokkenheid krijg je van ons:
• Een salaris van minimaal €2.540,- maximaal € 3.390,- (salarisschaal 8) bruto per maand op
basis van 36 uur per week;
• 20 vakantiedagen;
• Tijd voor tijd – voor ieder overgewerkt uur krijg je een vrij uur terug;
• Een vrij besteedbaar budget (ongeveer 20% van je salaris). Hiermee kun je bijvoorbeeld extra
vakantiedagen kopen, of een opleiding doen of laten uitbetalen;
• Een opleidingsbudget van 1000,- per jaar;
• Een goed pensioenfonds van het ABP.
Bij Waternet werk je met een uniek product: water. Schoon water is belangrijk voor iedereen.
Samen met 1.800 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge
voeten. Waternet werkt aan unieke innovatieve projecten op het gebied van digitalisering, data
en waterbeheer. Aandacht voor duurzaamheid vinden wij van groot belang. In 2020 is onze
organisatie 100% klimaatneutraal.
Onze medewerkers zijn echte vakmensen: buiten en op het hoofdkantoor. Van monteur tot
juridisch adviseur, van dijkinspecteur tot dataspecialist. Al deze betrokken medewerkers maken
Waternet samen tot een werkgever waar je jezelf kan zijn. Wij stimuleren je om elke dag een
stukje beter te worden. Je vindt dan ook een groot aanbod aan opleidingen en trainingen bij onze
eigen Waternet Academie.
Verder bieden we een prachtige werkplek aan de Amstel in Amsterdam, stoelmassages en een
gezonde en lekkere lunch in ons restaurant. Ook kun je sporten of bijvoorbeeld yogales volgen in
onze fitnessruimte.
Heb je interesse in de functie? Reageer dan uiterlijk 9 mei via
https://www.waternet.nl/over-ons/vacatures/handhaver/
Voordat je bij ons in dienst komt vragen we om een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
Internetscreening is een onderdeel van de selectieprocedure.
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Lintje voor conservator
Lauran Trimbach
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Onder de dertien koninklijke
onderscheidingen die dit jaar
in Weert werden uitgereikt,
was er een bijzondere voor
de binnenvaart en het Maas
Binnenvaartmuseum in
Maasbracht. In het Munttheater
speldde burgemeester Jos
Heymans Lauran Trimbach
de versierselen van het
Lidmaatschap van de Orde van
Oranje-Nassau op.
Trimbach ontving het lintje voor
zijn jarenlange inzet als bestuurslid en vrijwilliger bij diverse instellingen en verenigingen in Weert en
Maasbracht.

Sinds 2012 is hij als conservator en bestuurslid actief voor het
Maas Binnenvaartmuseum in
Maasbracht. Hij houdt zich onder meer bezig met het opbouwen en onderhouden van de
vaste collectie van het museum
en heeft een actief aandeel bij het
inrichten van wisseltentoonstellingen.
Hij is ook lid van de stuurgroep
Vernieuwing van het museum.
Lauran Trimbach gaf de lang
verdwenen WSM-scheepswerf uit
Weert een plaats in de collectie.

Zeilen
In zijn vrije tijd is hij actief op het
water. Hij was jarenlang bestuurs-

secretaris van Thorner Zeilclub. In
die rol heeft hij zich onder meer
ingezet bij de onderhandelingen
over de Groeskamp, wat resulteerde in de aankoop van de haven en
het verenigingsterrein bij de Maasplassen.
Voorts is hij kartrekker binnen
de zeilclub van het Sailabilityprogramma om mensen met een
beperking kennis te laten maken
met de recreatieve zeilsport. Ook
is hij regiobestuurslid van het
Watersportverbond.
In Weert en omstreken is Lauran Trimbach ook nog werkzaam
als vrijwilliger: als chauffeur bij
Tafeltje-Dekje en voor het ouderenwerk.

Sleephopperzuiger alsnog te water bij Barkmeijer
Op woensdag 24 april is
bij Barkmeijer Shipyards in
Stroobos een baggerschip
te water gelaten dat wordt

afgebouwd in opdracht
van De Hoop Terneuzen.
De sleephopperzuiger is de
eerste van twee schepen die

oorspronkelijk besteld waren
door een Engelse opdrachtgever.
In oktober 2018 ging Barkmeijer

Stroobos echter failliet. Thecla
Bodewes Shipyards nam de werf
afgelopen februari over om de
casco’s af te kunnen bouwen. Nu
blijkt dat te gebeuren in opdracht
van De Hoop Terneuzen, die als
nieuwe opdrachtgever tekende.

Dieselelektrisch
De Hoop Terneuzen is een totaalleverancier van producten
en diensten voor de bouw. Deze
sleephopperzuiger voor de winning van zand en grind op zee kan
maximaal 3.000 kuub laden.
Het schip is 105,90 meter lang,

15,85 meter breed en heeft een diepgang van 6,94 meter. Aan boord is
accommodatie
voor
veertien
bemanningsleden.
De oplevering staat gepland voor
maart 2020. Ook het zusterschip
is momenteel in aanbouw op de
werf in Stroobos.
De baggerschepen worden uitgerust met een dieselelektrische installatie voor het varen, baggeren
en lossen van het schip. Door de
toepassing daarvan zal het energieverbruik en daarmee de uitstoot flink worden gereduceerd.

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!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

(foto Thecla Bodewes Shipyards)

Werkbezoek van beleidsmedewerkers provincies
Vrijdag 26 april vond het tweede
deel van het werkbezoek plaats
voor beleidsmedewerkers van de
goederenvervoercorridors van de
Provincies Limburg, Gelderland,
Noord-Brabant,
Zuid-Holland,
Utrecht en Zeeland. Deel 1 had
12 april plaatsgevonden vanaf de
Verkeerscentrale Nijmegen. Deze
keer verzamelden de gasten zich
bij Verkeerscentrale Dordrecht.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Namens de sector werd het werkbezoek begeleid door Marleen
Buitendijk namens COV en BLNSchuttevaer en Kees Modderman
namens het BVB.
Na een rondleiding door de Verkeerscentrale zijn de gasten met
een patrouillevaartuig al varende
aan boord gegaan van binnenschepen in de buurt. Zo werden
ze ontvangen aan boord van

koppelverband Wilhelmina 1 en
2 en beunschip Willie.
Dit kijkje in de keuken bleek weer
leerzaam en interessant en gaf de
mogelijkheid met ondernemers
in gesprek te gaan over de praktijk.
Hartelijk dank voor de gastvrijheid aan Rijkswaterstaat en de
schepen!

Binnenvaart Paviljoen op
Navingo Career Event
Op donderdag 23 mei staat de
Onderzeebootloods in Rotterdam volledig in het teken van
carrièremogelijkheden binnen de
maritieme, offshore- en energieindustrie tijdens het Navingo
Career Event (voorheen Maritime

& Offshore Career Event: MOCE).
Een breed scala aan bedrijven die
op zoek zijn naar zowel nieuw
talent als ervaren professionals
presenteert zich daar.
Ook de binnenvaartsector is
aanwezig. Vorig jaar presenteerden zeven binnenvaartpartijen
zich voor het eerst gezamenlijk
in een Binnenvaart Paviljoen,
mede door bemiddeling van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het
BVB. Voordeel van een gezamenlijke presentatie is dat we ons als
binnenvaart beter en duidelijker
kunnen profileren, gebruik kunnen maken van elkaars kennis
en door ieders netwerk in te zetten meer aandacht kunnen trek-

ken naar en meer reuring kunnen
brengen in het paviljoen. Zo kunnen bezoekers niet om de binnenvaart als interessante werkgever
heen.
Vandaar dat ook dit jaar de krachten weer gebundeld worden en
zullen binnenvaartpartijen zich
gezamenlijk presenteren. De
Binnenvaartkrant, HEBO, Dari,
Vario Shipping, Bosman Container Shipping Group, Koninklijke BLN-Schuttevaer en het BVB
zullen samen het Binnenvaart
Paviljoen vormen.
Andere partijen kunnen nog aansluiten. Dus mocht u interesse
hebben, stuur dan even een mail
naar info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl.
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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

Gezocht:
Kapt. of echtpaar voor MVS.
Vaargeb: B - NL
Tel: +31 611 370447 - +32 475 499448

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

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

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

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

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

U ZOEKT PERSONEEL?

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

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 103 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

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!

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

WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN DE BINNENVAARTKRANT
+31(0)10-414 00 60 • SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Wij zoeken een

Schipper

op ms Credo
1500 ton, i.b.v. radarpatent

binnenlandse vaart, zondags vrij,
ZZP-ers, 14/14.

TE KOOP

Mbs Andante

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.

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

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

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

(evt. met partner)

Fa. Buitendijk, H.I. Ambacht
Tel. 078-6812866, 078-6814982

Binnenvaartkrant zoekt voor uitbreiding van het verkoopteam een

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 !

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

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.

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

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
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Nederlandse onderscheiding voor Vlaamse cartograaf en
binnenvaartdiplomaat Pierre Verberght

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

Ridder van de Donau
De 'Ridder van de Donau'
reist niet te paard, maar over
het water. In Antwerpen is
Pierre Verberght benoemd
tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Verberght
kreeg de onderscheiding
voor zijn jarenlange inzet
als Donau-cartograaf,
binnenvaartdiplomaat en
Oost-Europakenner.

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

Met de thermoskan gevuld met
koffie stond Verberght donderdag
ochtend 25 april klaar om naar
Dordrecht te rijden voor besprekingen. Wat een doodgewone
‘werkdag’ had moeten worden,
pakte dankzij de inzet en het stilzwijgen van echtgenote Tilly en
vele binnenvaartvrienden anders
uit.
Vier jaar geleden begonnen oudschippers Jan van Strien en Albert
Verdoren met de voorbereidingen
voor een koninklijke onderscheiding. De twee vrienden van Verberght beseften dat het een traject
van lange duur kon worden. Het
bleek immers niet zo eenvoudig
om een ‘oranje lintje’ voor een
Belg te regelen.
Van Strien en Verdoren spraken
af dat, mocht één van hen onverhoopt iets overkomen, de ander
met de voorbereidingen door zou
gaan.

Eer en verrassing
Op 25 april was het dan zover. Om
tien uur ’s ochtends uur arriveerde
een nietsvermoedende Verberght
met vrouw Tilly bij het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen. Waar het kwartje slechts
héél langzaam begon te vallen.
“Ik wist van niks!”, aldus een nog
zichtbaar geëmotioneerde Verberght
na het officiële gedeelte. “Het viel
me wel op dat er allemaal bekenden van mij waren, maar dit had
ik niet verwacht.”
De aanwezigen zullen het beamen:
de anders zo spraakzame Verberght werd er zowaar eventjes
stil van. Consul-generaal Bert van
der Lingen prees “een bijzonder
mens”, die als cartograaf, diplomaat en Oost-Europakenner bekend is in de hele binnenvaartsector. Een man, die al sinds hij
meevoer op het schip van zijn vader binnenvaartcollega’s een warm

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

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl

Consul-generaal Bert van der Lingen prees Pierre Verberght als “een bijzonder mens”. (foto’s Sarah De Preter)

hart heeft toe gedragen.

Main-Donau-kanaal
In 1992 voer Pierre Verberght, met
zijn zoons, als een van de eerste
Belgen door het toen net geopende Main-Donau-kanaal. Waarna
hij zich met ongekende ijver stortte op het in kaart brengen van de
Donau en haar zijrivieren.
“Het zat er al in toen wij nog
Rijnvaarders waren”, herinnert
Albert Verdoren zich. “Ook in
die tijd brachten de broers Pierre,
Herman en Karel Verbergt de vaarweg al in kaart. Als er ergens een
ton verkeerd lag, werd dit nauwkeurig genoteerd en doorgegeven.
Ze waren echte krakken (Vlaams
voor uitblinkers, red.) op dit gebied!”

Dubbele verzekering
De Donau was in de beginfase, na
de opening van het Main-Donaukanaal, een uitdaging voor WestEuropese schippers. Lang niet
iedereen durfde erheen.
“Dat was een totaal andere wereld met Hongaarse loodsen die
je niet verstond”, vertelt Verberght.
“Je moest zelfs een beetje geluk
hebben om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Vaarkaarten
bestonden niet, en al in het eerste
jaar diende zich een strenge winter
aan. Wat als zich averij zou voor-

doen?”
“West-Europese schipper moesten
in het eerste jaar een dubbele
verzekering hebben voor iedere
dag die ze op de Donau voeren. Ik
vroeg me af wat ik kon doen om te
helpen. Zo ben ik de Donau vanaf
Kehlheim in kaart gaan brengen.
In vijf jaar tijd kwam ik tot aan de
Zwarte Zee.”

Monnikenwerk
Hij maakte twee keer per jaar een
Donaureis om met lokale autoriteiten te praten over knel- en
verbeterpunten op de rivier.
Gedurende zijn 44 Donaureizen
versleet Verbergt zes auto’s.
Eigenhandig vervaardigde hij navigatiekaarten van de 2.500 kilometer lange Donau, inclusief de
zijrivieren.
Elk stukje Donau is op circa 300
kaarten overzichtelijk ingetekend
met bakens, ondieptes et cetera.
De kaarten worden nog steeds
regelmatig geactualiseerd.
“Een waar monnikenwerk”, aldus
consul-generaal Bert van der Lingen. “Daarnaast onderhandelde
Pierre in de beginfase als een volleerd en onbezoldigd diplomaat
met lokale autoriteiten om WestEuropese schippers die problemen
ondervonden uit de brand te helpen.”

Van binnenvaartaalmoezenier
Bernhard van Welzenes kreeg
Verberght een fraaie, in Keulen
vervaardigde broche met daarop
St. Nikolaas vergezeld door
kinderen. “De patroon van de
scheepvaart was een reiziger”,
aldus Van Welzenes. “Hij straalde
het evangelie uit. Dat doe je niet
alleen in de kerk maar ook daarbuiten. Pierre Verberght heeft
ons pastoraat altijd ondersteund
en daar zij we hem bijzonder
dankbaar voor.”

Pioniersperiode
Van Strien: “Zonder zijn kaarten
en bemiddeling bij moeilijkheden
zouden veel schippers het in die
pioniersperiode niet aangedurfd
hebben om daarheen te varen.
Pierre was de facilitator die dat
mogelijk maakte en heeft ook
een grote bijdrage geleverd aan de
bevordering van het internationale binnenvaartvervoer op de Europese oost-west-as.”

45e Donaureis
Tegenwoordig handelt Verberght
veel zaken telefonisch af en reist
hij nog maar één keer per jaar naar
de Donau. De 45e reis staat gepland voor juni.
Hij maakt van tevoren afspraken
met de vele vrienden en binnenvaartkenners die hij in de loop
der jaren aan de Donau heeft ontmoet.
“Men kent mij daar. Ik spreek vier
talen, wat mooi meegenomen is.
Ik word overal als een koning ontvangen.”
Met de Periskal Group heeft hij al
jaren een goede zakelijke samenwerking. Het bedrijf verwerkt de
informatie van Verberght in zijn
elektronische vaarkaarten.

40 boeken
Daarnaast deelt Verberght zijn kennis via tal van verenigingen en organisaties, waaronder Vereniging
De Binnenvaart en Koninklijke
BLN-Schuttevaer.
Binnenvaartondernemers maken
dankbaar gebruik van de veertig
boeken die hij inmiddels heeft
gemaakt.
“Zolang ik gezond ben, ga ik
door”, aldus Verberght, die ook
eventjes stilstond bij de afwezigheid van zijn broers Herman (dit
jaar overleden) en Karel (over
leden in 2013). “Spijtig dat ze dit
niet meer meemaken. Maar in
mijn hoofd praat ik nog elke dag
met mijn broers.”

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

DRUK
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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Rive
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Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. vervoert de meest uiteenlopende
massagoederen over de binnenwateren. Deels voeren wij deze activiteit uit met
duwbakken van onze rederij en deels besteden wij vervoer uit aan particuliere
binnenschippers. Voor de aansturing van deze laatste activiteit zoeken wij een

Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe

JUNIOR BEVRACHTER

Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352

Je verzorgt in teamverband de bevrachting van het ladingpakket, de afhandeling van
de daarmee samengaande administratie en alle bijkomende werkzaamheden.
Wij bieden je:
• Een afwisselende baan in een jong en enthousiast team.
• Een marktconform salaris.
• Een informele sfeer op de werkvloer.
Wij vragen:
• Affiniteit met vervoer over water.
• Beschikking over goede contactuele en verbale vaardigheden.
• Representatief voorkomen.
• Middelbare opleiding.
• Commercieel, logistiek denkvermogen en inzicht.
• Uw talenkennis in woord en geschrift alsmede uw kennis van de Europese
binnenwateren is adequaat voor deze functie.
• Kennis van Word en Excel.
• Geen 9.00 – 17.00 uur mentaliteit.
• Bereidheid voor het eventueel volgen van interne of externe cursussen.

E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

GEVRAAGD:
SCHIPPERS
(ECHT)PAAR
• op mvs 750 ton
• vast werk
• ben. Rijn - Nederland
• goed beloningssysteem
• nette ruime woning.
Werktijden van maandag t/m
vrijdag, geen 24 uurs diensten.

Sollicitaties kunt u richten aan: Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V.
T.a.v. Sander Meeusen en/of Kees Telgen, Boelewerf 52 - 2987 VE Ridderkerk
E-mail: meeusen@vdgm.nl / telgen@vdgm.nl, Website: www.vdgm.nl

T. +31 (0)62 4386544
E. a.krien@zandmij.nl
I. www.zandmij.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
Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag bulkgoederen.
Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat werken met drijvende kranen het
mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u. Werkzaamheden zijn het rijden op de
schrankladers, onderhoud/tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons materiaal.
En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere mensen die
bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen:
Rijbewijs en ervaring in de scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding.

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

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% )

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

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

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

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch
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“Notwendige Binnenschiffsprojekte sollten
Top-Priorität haben”
Der Bundesverband der
Deutschen Binnenschifffahrt
(BDB) appelliert an Politik
und Verwaltung, die richtigen
Lehren aus dem Dürre-Jahr 2018
zu ziehen und sorgfältiger mit
der Wasserstraßeninfrastruktur
umzugehen.
Die sonnigen und trockenen Tage
der vergangenen Wochen rufen

über der Großindustrie gerecht
werden können. Dies habe zu
Transportmehrkosten und sogar
einer Drosselung der Produktion
geführt.
Der BDB weist darauf hin, dass
die Wasserstraßeninfrastruktur
über Jahrzehnte vernachlässigt
wurde. Vor allem Schleusen und
Wehre seien baufällig. Notwendige Ausbauprojekte würden

Erinnerungen an die extrem lange
Niedrigwasserperiode des Jahres
2018 wach. Ob auch 2019 ein
Dürre-Jahr wird, bleibt
abzuwarten. Allerdings sollte laut
BDB mehr in die Infrastruktur für
die Binnenschifffahrt investiert
werden. Im vergangenen Jahr
habe die Schifffahrt über Monate
nur mit erheblichem Aufwand
dem Versorgungsauftrag gegen-

nicht in Angriff genommen oder
über Jahrzehnte „gestreckt“. Dies
gelte u.a. für die zweiten Schleusenkammern an der Mosel oder
die Vertiefung der Fahrrinne am
Mittelrhein und Main. „Volkswirtschaftlich sinnvolle und verkehrlich notwendige Projekte müssen
nun top-prioritär umgesetzt werden“, fordert der BDB. „Am Mittelrhein verkehren rund 50.000

Aktuelle Daten über Donau-Brücken online
Der österreichische
Wasserstraßenverwalter via
donau hat aktuelle Daten zu den
Brücken entlang der gesamten
Donau zur Verfügung gestellt und
unterstützt damit die Passagierund Güterschifffahrt bei der
Transportplanung.
In Abstimmung mit Fachkundigen aus
den Donauanrainerstaaten sammelte
via donau für die Schifffahrt relevante
Kenngrößen zu den Donau-Brücken.
Dazu zählen etwa die Positionierung,
die lichte Höhe bei Höchstem Schifffahrtswasserstand, die Durchfahrtsbreite bei Regulierungsniederwasserstand, Bezugspegelstände, die Anzahl
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Binnen- & Seeschiffe
• Bau- & Notstromaggregate
• Hydraulikaggregate

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

• Generatorenmotoren
• LNG Motorenaggregate

Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04
info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04

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

3

Antriebsanlagen

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

5

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

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

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

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

23 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt
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Bordnetze

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

®

• Stromaggregate für

10 Electric & Hybrid

Brandschutz

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

4

6

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

Dabei weist via donau daraufhin, dass
die endgültige Entscheidung betreffend
die Durchfahrt unter einer Brücke
immer der Verantwortung des Schiffsführers obliegt. Die Inanspruchnahme
einer Haftung auf Basis der von via
donau bereitgestellten Brückenliste sei
ausgeschlossen.

Um interessierte Schüler an die Berufsbilder in der österreichischen Binnenschifffahrt heranzuführen, hat via
donau mit Unterstützung der vier österreichischen
Lehrbetriebe – Achenseeschiffahrt, BRANDNER Schiffahrt Wachau, DDSG Blue Danube und Drau- und
Ossiachersee Schifffahrt sowie der Berufsschule für
Maschinen-, Fertigungstechnik und Elektronik – eine
Berufsinfo-Broschüre erstellt.
Die Broschüre bietet wesentliche Details zu Ausbildung
und Karrierechancen in der Binnenschifffahrt. Interessierte erfahren auch mehr über die Karrieremodelle nach
der Lehre und den Arbeitsalltag an Bord. Direkte
Kontaktstellen zu allen Lehrbetrieben bzw. Schifffahrtsunternehmen sollen den Schülern, aber auch Quereinsteigern den Zugang zu offenen Lehrstellen erleichtern.
Die Broschüre findet man auf www.viadonau.org.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Binnenschifffahrtskarriere
in Österreich

(Foto via donau/Johannes Zinner)

der Durchfahrtsöffnungen und die
erlaubte Durchfahrtsrichtung. Das
Aufarbeiten der Daten wurde von der
EU gefördert im Rahmen des Projektes
RIS COMEX. Die Liste mit den Brückendaten kann in deutscher und englischer Sprache abgerufen werden auf
www.viadonau.org.

Jahr. Auch für
den Bestand und Erneuerung der Schleusen
muss der Staat Finanzmittel
und ausreichend qualifiziertes
Planungspersonal einsetzen.”
Im Jahr 2019 investiert der
Bund in die Wasserstraßeninfrastruktur rund 806 Mio. Euro.
Zu wenig, so der BDB.

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

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x50
€ 72
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

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

21 Ruderanlagen
www.shipping-technics-logistics.de

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

LIEFERANT VON

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

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

7 mei 2019

10

Dubbelwandig tankschip gezocht

SCHEEPSMAKELAAR

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

In opdracht van Meester Thierry Van Doosselaere en Meester Serge Van der Hofstadt,
in hun hoedanigheid van Curatoren van het faillissement van
BVBA North Sea Marine veilen wij

het Motorvrachtschip “TUNA”

uitgerust als duwschip met een duwcapaciteit van ca. 15417 ton.

Afmetingen:
Bouwjaar:
Laadruim:
Containercap.:
Hoofdmotoren:
Keerkoppeling:
Boegschroeven:
Motoren:
Generatoren:
Stuurwerk:
Elektriciteit:
Autokraan:
Woningen:
Stuurhut:
Kijkhoogte:
Airconditioning:
Navigatieapp.:
Ankerlieren:
Koppellieren:
Certificaten:
Diktemeting:
Ligplaats:
Info:

L.: 135 m, Br.: 12,00 m, H.: 4,60 m, Inzink.: 3,80 m, laadv.:4217 ton.
2000 te Hemiksem (B).
Één ruim, stalen laadvloer, rechte beunen, geen luiken.
270 Teu in 4 lagen, 340.Teu in 5 lagen.
2 x Fabr.Caterpillar, kW: 2 x1471/pk: 2 x 2000, type: 2 x 3516, 16 cilinder,
2 x Fabr. ZF, type BW751.
2 x Fabr. Van Tiem, 2 x type: met stuurrooster.
2 x Fabr. Caterpillar, kW: 2 x 447/pk: 2 x 607, type: 2 x 3406, 6 cilinder.
3 x 85 KVA, 3 x Fabr. John Deere (één gen. defect).
Hydraulisch, Fabr. Van der Velden, 4 roeren.
24/220/280 V.
L: 15 m, SWL: 2000 kg.
Drie woningen in twee etages, alle met woonruimte en open keuken,
badkamer en slaapkamers.
Op hefkolom, vaste aluminium bovenbouw.
ca. 21 m, kruiplijn: 8,85 m.
In stuurhut en woonverblijven.
In de stuurhut: U-vormige lessenaar met navigatie-meetapparatuur.
Radar op beweegbare radarmast op het voor- en achterschip.
VS: dubbelschijfs oliebadlier, 2 ankers.
AS: dubbelschijfs oliebadlier, 2 ankers.
VS: 2 stuks.
C.V.O. geldig tot 27/08/2022.
Vlakrapport 8/2014 aanwezig.
Antwerpen, wachthaven Noordkasteelbrug – Kaai 83, Lichterweg.
Theo Moons, 7/7 bereikbaar
Tel.: +32 475 499448 of +31 611 370447.
e-mail: theomoons@skynet.be

Theo Moons via e-mail: theomoons@skynet.be of fax: +32 11 422152
Een bod in combinatie met de duwbak Tuna II is ook mogelijk.
Bezichtiging:
Zonder afspraak op 18/05, 22/05 en 29/05 van 12.00 h tot 17.00 h.
Afsluitdatum van de biedingen: 07/06/2019 om 18.00 h
Biedingen aan:

de duwbak “TUNA II”

L.: 90 m, Br.: 11,45 m, H.: 4,60 m, Inzink.: 3,80 m, laadv.:2883 ton,
kruiplijn: 6,75 m.
Bouwjaar:
2000 te Hemiksem (B).
Laadruim:
Één ruim, stalen laadvloer, rechte beunen, geen luiken.
Containercap.:
190 Teu in 4 lagen, 240 Teu in 5 lagen.
Boegschroef:
Fabr. Van Tiem, met stuurrooster, bwj: 2000.
Motor: Fabr. Caterpillar, kW: 447/pk: 607, type: 3406.
Hekschroef:
Fabr. Van Tiem, met stuurrooster.
Motor: Fabr. Caterpillar, kW: 399/pk:542, type: 3406.
Generator:
85 KVA, Fabr. John Deere.
Elektriciteit:
24/220/280 V.
Ankerlieren:
VS: dubbelschijfs oliebadlier, 2 ankers.
AS: enkelschijfs oliebadlier, 1 anker.
Koppellieren:
VS: 2 koppellieren.
AS: 2 koppellieren
Certificaten:
C.V.O. geldig tot 28/08/2022.
Diktemeting:
Vlakrapport 8/2014 aanwezig.
Ligplaats:
Antwerpen, wachthaven Noordkasteelbrug – Kaai 83, Lichterweg.
Info:
Theo Moons, 7/7 bereikbaar
Tel.: +32 475 499448 of +31 611 370447.
e-mail: theomoons@skynet.be
Biedingen aan:
Theo Moons via e-mail: theomoons@skynet.be + fax: +32 11 422152
Een bod in combinatie met het mvs Tuna is ook mogelijk.
Bezichtiging:
Zonder afspraak op 18/05, 22/05 en 29/05 van 12.00 h tot 17.00 h.
Afsluitdatum van de biedingen: 07/06/2019 om 18.00 h.

Afmetingen:

De verkoop geschiedt onder de volgende voorwaarden:
-met goedkeuring van de curatoren en de rechter-commissaris en onder opschortende
-voorwaarde van homologatie door de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
-Antwerpen.
-Eventuele tussentijdse verkoop door de Curatoren is mogelijk.
De omschrijving wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden en zonder verantwoordelijkheid voor de feitelijke staat waarin
het schip/de duwbak zich bevindt. Deze staat is goed gekend door de Koper, met alle
zichtbare en onzichtbare gebreken, zonder enige garantie door de Verkoper.
HET SCHIP EN DE DUWBAK WORDEN VERKOCHT VOOR VRIJ EN ONBELAST,
GEZUIVERD VAN IEDERE KANTMELDING OF INSCHRIJVING VAN WELKE AARD OOK.

Theo Moons
T +32 475 499448 • T +31 611 370447 • E theomoons@skynet.be

mogelijkheid tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 8000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda
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Holly Reich: onderscheidend in wendbaarheid
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Met in totaal maar liefst vier
roerbladen is het gloednieuwe
motortankschip Holly Reich van
Markus Reich en zijn zoon Sören
met recht uniek te noemen. Waar
deze Sunrise net als alle tankers
van dit type is uitgerust met
dubbele schroef onderscheidt de
Holly Reich zich bovendien met
twee roerbladen per schroef; dus
een totaal van vier.
Dat maakt de kanaaltanker extra
wendbaar, onder meer bij het aanmeren, wegvaren en in sluizen.
Tijd is geld, is het credo. “Daarom
verwachten wij dat dit ons in de
kanaalvaart veel voordelen oplevert”, vertelt Markus Reich.

De praktijk leren
Nadat de kapitein-eigenaar uit
het Duitse Lauenburg in augustus
2017 samen met zoon Sebastian
de nieuwbouw-Sunrisetanker Lisa
Reich in gebruik nam, is het nu
de beurt aan zoon Sören. Samen
met vader Markus is de 26-jarige

jongste zoon eigenaar van Reich
Schifffahrt GmbH, het bedrijf dat
de Holly Reich exploiteert.
Onder de naam Reich Schifffahrtsbetriebe heeft Reich senior bovendien de tankers Werner Reich,
Svenja Reich en Heike Reich in de
vaart. En daar komt binnen enkele
maanden de nieuwe Saskia Reich
bij, een 110-meter lange Sunrisetanker die momenteel in aanbouw
is -oo bij GS Yard in Waterhuizen.
Deze vervangt de gelijknamige
125 meter lange tanker, die van de
hand is gedaan en nu vaart onder
de naam Eiltank 81.
Markus Reich is 60 jaar en van
plan om zijn bedrijf over een
jaar of vijf over te dragen aan de
volgende generatie. Hij vertelt:
“Sebastian en Sören hebben nu
elk een aandeel in een eigen schip.
We hebben voor deze constructie
gekozen omdat ik denk dat het
erg belangrijk is dat de jongens
het vak in de praktijk kunnen leren. Het is de bedoeling dat zij elk
hun eigen schip houden als ik een
stap terug doe en daarnaast de rest

zien van een groter vermogen op
de boegschroef. De Volvo Penta
D13 levert 420 pk (308 kW).
Reich: “Bijkomend voordeel is
meer power op de boegschroef,
wat bijdraagt aan de manoeuvreerbaarheid van het schip.”

GS Yard

De Holly Reich is in grote lijnen
identiek aan de Lisa Reich, die in
2017 door GS Yard werd gebouwd.
Naast de dubbele roerbladen per
schroef is het belangrijkste onderscheid dat dit schip, zoals vereist,

voldoet aan het ADN 2019, de
nieuwe versie van de Europese
regelgeving van het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.
“Dat betekent dat het is voorzien
van overdruk op de machinekamers
voor en achter”, vertelt afbouwbegeleider John Mulder van GS
Yard. Daarnaast is het schip voor-

Voor de derde keer op rij koos
Reich voor nieuwbouw bij GS Yard
in Waterhuizen. Hij vaart wel bij
het Sunrise-concept: maximaal
laadvermogen
op
minimale
scheepslengte en een zeer gunstig
verbruik; dus lage brandstofkosten.
Reich: “De kwaliteit van deze
schepen is gewoon erg goed. En de
samenwerking was weer bijzonder
prettig.”
De Holly Reich gaat voor bevrachter Jaegers varen met minerale olie
en lichte chemie. De maiden trip
voert met een vracht methanol
van Rotterdam naar Uerdingen.
Komende zomer worden de Lisa
Reich, Holly Reich en Saskia Reich
gezamenlijk gedoopt… En is het
tijd voor feest.

(foto Jan Johan ten Have)

van onze vloot gezamenlijk gaan
exploiteren.”

ADN 2019

Aan mts Holly Reich leverden onder andere:
GS Yard B.V. Complete afbouw

HR Piping B.V.

Kommunikationseinrichtungen

OPTIMA® propeller nozzles and the two

3100-4k (schroefdiam 1000mm) verticale

All Pumps Holland B.V.

Complete machinekamer installatie

Kampers Pompservice B.V.

propeller shaft installations

opstelling, 300 kW bij 1780 omw/min.

Victor pompen pakket

Kadlec & Brödlin GmbH

2 stuks KAMPERS 2C182/74XHE lading-

Reintjes Benelux bvba

en bediening wegafhankelijk incl omscha-

Alphatron Marine B.V.

Wir projektierten, lieferten und installierten

pomp in kruiplijnuitvoering

2x WAF 164 met reductie van 4,560:1

keling Pomp/Boegschroefbedrijf

JMA-610 radar, MFM-line en GPS-kompas

die elektrische und elektronische Aus-

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

Blokland Non-Ferro B.V.

rüstung inkl. der Steuerungs- und Automa-

Licorne Fuel B.V. Q8

Kompletten Innenausbau, steuerhaus, hub-

2x D13B-N MH (FE) 500 pk voortstuwing;

U-bundelkoelers en een luchtkoeler

tisationstechnik sowie das Tankmess- und

Promarin Propeller- und Marinetechnik

schacht, treppen, türen, fenster und masten

D13B-N MH (FE) 450 pk voortstuwing

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

Alarmierungssystem und die dazugehörige

GmbH The 2 main propellers, diameter

Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar

WindeX Engineering B.V.

2x 2 HA-DU HightechRuder

Visualisierung sowie die Navigations- und

1400mm, 4 blades, skew design, the two

Omega Boegschroefinstallatie type kanalen

RVS Klaproosters

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen Reich Schifffahrtsbetriebe GmbH een behouden vaart
met het mts Holly Reich

Kadlec & Brödlin
SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

Non Ferro bv

BINNEN
VAART
KRANT
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

TE HUUR / TE KOOP
Ponton Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m.
Lege diepgang: 0.57 m. Geladen diepgang: 3.24 m.
Laadverm: 1052 ton.
Van Tiem kopschroef 360gr/375 p.k. Hatz generator 40 KVA.
2 spuds van elk 11.00 m. met hydraulische lier. Dekbelasting
10 mt/m2. Nieuw scheepsattest(SI-R) en meetbrief.
Dekschuit 29.83 x 5.73 x 1.23 m. 108 ton. Voorzien van
2 hydraulische spuds van 10 meter en HIAB kraan 4 ton.
Voorzien van geldige S.I. en meetbrief.
Te koop:
Plezierjacht (ex parlevinker)
15 x 4.20 x 1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000 l.
Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief.
Uitmuntende staat van onderhoud.
2 spudpaalkantelaars met spuds van elk 12 meter
(dia 620 mm) en 2 bijbehorende powerpacks.
Bouwjaar: 2014. Met engineeringsrapport.
Prijzen op aanvraag!

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

STAND H103

AANBIEDINGEN
Walvoedingskabel

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

63A

265,00 525,00

Noodvoeding
Ups noodstroomvoeding
1000VA 600W

109,

00

Onderhoudsvrije
accu

Walstroom
transformatoren

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.

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

1250,00

225,00

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

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
z
e
B
el
k
n
i
w
onze
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
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ZORGELOOS
OP HET DROGE
VAKKUNDIG ONDERHOUD,
REPARATIE EN REVISIE

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | NEDERLAND | (T) +31 (0)78-6100477
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The Blue World:

Niet zomaar een scheepsmakelaar
doet en wanneer. Zelfs de personeelsplanning zit erin.

STAND K107/K108
Duurzaam kennisdelen,
samenwerken en innoveren. Dat
zijn de kernbegrippen van The Blue
World. Uit die kennis ontstond
bij de onderneming een nieuwe
software-oplossing die alles aan
boord bijhoudt en de verwerking van
gegevens gemakkelijker maakt. Denk
aan controlelijsten die via de cloud
en telefoon of tablet eenvoudig te
gebruiken zijn.
Het prototype wordt geïntroduceerd op
Maritime Industry in Gorinchem. De
software is gedurende een periode van
één jaar gratis te gebruiken voor klanten
van de makelaardij. Andere gebruikers
kunnen voor een relatief klein bedrag
instappen.
“Voor de scheepseigenaar is het ideaal:
elke onderhoudstaak en planning kan
erin”, vertelt Patrick Hut, samen met
Tonnie Speksnijder eigenaar van The
Blue World. “Wie wat, wanneer en hoe
uitvoert is in één oogopslag te zien.”
De complexiteit van de huidige schepen maakt het nodig dat je weet wie wat

Voordeel
Het systeem laat ook zien wanneer er
bijvoorbeeld
weer
smeermiddelen
gekocht moeten worden. In de cloud
worden de prijzen van aanbieders weergegeven als de deelnemer zijn kennis wil
delen. Omdat collega’s het systeem ook
gebruiken, worden de vijf voordeligste
aanbieders getoond. Hierdoor is direct
voordeel te behalen voor de gebruikers.
Dit kan ook voor andere verbruiksmaterialen geïmplementeerd worden.
“Een geprint blaadje of overtypen is niet
meer nodig”, stelt Hut. “Fouten zijn hierdoor nog meer uitgesloten.” Vergeten
kan niet door de waarschuwingsfunctie
van het systeem en je moet ook het hele
protocol doorlopen voor een goedkeuring.
Er is veel praktijkervaring binnen The
Blue World; niet alleen voor verkoopbegeleiding en financieringen, maar ook
voor aankoopbegeleiding. Het bedrijf
heeft zelf twee schepen varen, het motorkraanschip Bonafide en containerschip
Borelli, en participeert tevens bij anderen.
De Borelli vaart nu nog hybride, maar

TE KOOP

Dit is slechts een greep uit ons bestand!

wordt in de nabije toekomst volledig
elektrisch. Daardoor komt veel kennis
rechtstreeks uit de vaart in de onderneming. Het bedrijf is ontstaan uit de veertig jaar geleden opgerichte scheepsmakelaardij J. Hut, die in 2014 is voortgezet
onder de naam The Blue World.

Volledig elektrisch
De expertise varieert van innovatief
scheepsontwerp, scheepsbouw, makelaardij en advies tot exploitatie, waterbouw
en droge lading. Zelfs voor het Handboek
Binnenvaart van je bedrijf kan gezorgd
worden.
Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan de tankertak van het bedrijf, waarvoor een specialist uit de betreffende
markt wordt opgeleid. “De markt is volop
in ontwikkeling. Zelf werken we aan de
ontwikkeling van een volledig elektrisch
schip”, vertelt Hut. “Ik wil eerst zien of
een techniek werkt en dit getest hebben
voordat wij die aan anderen doorgeven.”

Duurzaamheid
Cradle-to-cradle is hot. Daarnaast zijn
meedenken, kennis en eerlijkheid
heel belangrijk. Duurzaamheid omvat
meer dan het ontwikkelen van zuinige

schepen. Binnen The Blue World betekent duurzaamheid het complete proces
van ontwikkelen tot en met het recyclen
van schepen. Het verminderen van het
energiegebruik, het toepassen van duurzame energie en het vermijden van afval.
De scheepvaartsector is continu in beweging. Daarbij is een schip kopen of verkopen voor velen geen alledaagse bezigheid.
“De verschillende zakelijke en privéaspecten gecombineerd met de regelgeving die regelmatig wijzigt, maken het
er niet eenvoudiger of overzichtelijker
op”, vertelt Hut. “Onze gecertificeerde
scheepsmakelaars kunnen samen met u
al deze aspecten inzichtelijk maken.”

Leren en kennis delen
The Blue World is partner van het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart
(EICB Innovation Lab) en deelt daar de
opgedane kennis. Het bedrijf is onderdeel van het register van European Maritime Certification Institute (EMCI).
Doorlopend worden er opleidingen gevolgd om nieuwe kennis en inzichten te
vergaren.

www.theblueworld.nl

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

The Blue World .nl

POTHOOFD
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang

1946
14.65
3.60
1.25

Deze prachtige authentieke sleepboot “Pothoofd” is te koop. Het is
een sleepboot die in 1946 voor Rijkswaterstaat is gebouwd door De
Vries Lentsch in Amsterdam Noord. Tot 1990 is het “Pothoofd” in
dienst geweest bij Rijkswaterstaat en daarna in particuliere handen
overgegaan. Het “Pothoofd” is altijd goed onderhouden.

Prachtig oud rijksvaartuig in top conditie te koop

€ 48,000

BREMARE
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1946
64.62
7.52
2.80
800

€ 275,000

ADRIANA
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1957
76.95
8.18
2.52
1060

€ 397,000

NISTRU
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat
+31 (0)6-55333583
patrick@theblueworld.nl

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

1925
67.09
8.19
2.37
834

€ 199,000

BEZOEK ONS OP STAND K107 + K108
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Nieuwste ontwikkeling van Swiss Radar op Maritim
De Indicator Plus kan als standalone kaartplotsysteem worden
gebruikt voor weergave van Inland
ECDIS-kaarten en AIS-targets.
“De meerwaarde van het systeem
komt pas echt tot z’n recht door de
Indicator Plus met een bestaande
Swiss Precision Navigator II radar
te koppelen via een enkele netwerkkabel. Over deze netwerkkabel worden radargegevens,
navigatiegegevens en stuursignalen uitgewisseld.”
Door deze combinatie kan de
gebruiker beide monitoren naar
eigen wens configureren. Het
beeld kan op beide moniradar
toren met verschillende bereiken
worden weergegeven, begrenst
op het bereik van 200 tot 1200
meter. Gegevens van AIS en GPSCompass en andere navigatie
gegevens kunnen op beide monitoren worden weergegeven.

STAND J139

Novio Nautic is navigatie
specialist voor reparatie,
vervanging en nieuwbouw. “Wij
kunnen u van dienst zijn met de
verkoop van een nieuwe radar,
rivierpiloot, tv-volgschotel of een
compleet nautisch pakket”, aldus
directeur Joop Bonnikhorst. “U
kunt bij ons kiezen met welk
merk of type u aan boord wenst
te werken.” Novio Nautic heeft
een brede specialistische kennis.
Naast importeur van Swiss Radar
is het bedrijf officieel verkoopen servicedealer van Alphatron
Marine en Radio Holland.
Swiss Radar staat bekend als de
Mercedes onder de radars. “Wel
met een belangrijk verschil ten
opzichte van de autobranche: de
prijs is concurrerend met die van
Japanse merken. Als importeur
van Swiss Radar in Nederland
weten wij als geen ander dat kwaliteit en functionaliteit bij Swiss
prioriteit hebben. Daarnaast streeft
de fabrikant continu naar verbeteringen en nieuwe toepassingen
die optioneel geïnstalleerd kunnen worden. Een mooi voorbeeld
daarvan is de functie blackbox
recording.”

Swiss Radar Indicator Plus
Swiss Radar kwam met de eerste
rivierkleurenradar
met
plat

De Indicator Plus is te koppelen met een bestaande Swiss Precision Navigator II radar.

scherm, heeft een gepatenteerde contourfunctie en de Swiss
Precision Navigator 2 heeft een
ingebouwd radaroverlay-systeem.
“Ook nu komt Swiss Radar met
een nieuwe ontwikkeling die wij

op de Maritime Industry voor
het eerst demonstreren: de “Swiss
Radar Indicator Plus”, een Swiss
led-monitor met ingebouwde pc.”
De Indicator Plus heeft hetzelfde
design en dezelfde inbouwma-

ten als de monitor van de Swiss
Precision Navigator II. De bediening gaat middels een muis of
tracker ball. Voor het invoeren van
tekst kan een apart mini-keyboard
worden aangesloten.

Er zijn legio mogelijkheden. Zo
kan op een monitor het radarbeeld op 1200 meter bereik met
ECDIS-kaarten en AIS-targets
worden weergegeven en op de
andere monitor alleen het radarbeeld op 500 meter. Natuurlijk
kan ook een monitor als kaartmonitor worden gebruikt in de
informatiemodus. Met één muis
of tracker ball is het mogelijk om
beide systemen te bedienen. Het
toetsenbord van de radar is in feite
niet meer nodig.

STANDNR
J 130

Advies Verkoop Installatie Service NAVIGATIE APPARATUUR

BEURSAANBIEDING

!!
R
U
ME
PRI uwste !
Nie keling
ik
ontw

RZ TITAN-500
Combipiloot
Beursactie!

AIS
TV-volgschotels
Piloot - Camera’s
DIVERSE RADARS
SWISS - JRC - FURUNO
Dealer van: Alphatron - Orlaco - Nirolo - Sygo - Travelvision - Radio Holland
Novio Nautic BV • Oude haven 47 • 6511 XE Nijmegen • Tel: 024-7110020 • Email: info@novionautic.nl
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me Industry te zien bij Novio Nautic
“De Indicator Plus opent een
wereld van nieuwe mogelijkheden.
Wij willen op voorhand niet alles verklappen maar informeren u
graag naar de mogelijkheden.”
Deze nieuwe ontwikkeling is niet
alleen interessant voor nieuwbouw of wanneer een radar vervangen moet worden, maar ook voor
schepen die al een Swiss Precision
Navigator II aan boord hebben
staan, aldus Bonnikhorst. “U bent
van harte welkom op onze stand
om als eerste de nieuwste ontwikkeling van Swiss Radar te ervaren.
Op onze stand, J139, vertellen wij
u uiteraard graag nog meer over
deze nieuwe ontwikkeling en wat
de vervolgstappen zullen zijn.

Andere merken en
producten
“Als zeer goed alternatief voor
Swiss radar leveren wij de JRCradar JMA610, met de alom bekende en geliefde koersvoorspelling,
en de Furuno-radar RHRS2014,
de opvolger van de Furuno
RHRS2005 waarvan er duizenden
zijn geïnstalleerd. Wij adviseren u

graag over welke radar het beste bij
u past en wat de mogelijkheden
bij u aan boord zijn.”
Op de stand van Novio Nautic
kunnen bezoekers onder andere
de Titan-line van Radio Zeeland
DMP bewonderen. De fabrikant
van de nog steeds niet weg te
denken welbekende groene Euroen zwarte Delta-piloten, heeft na
de Eco-, Sigma- en Falcon-line
alweer een aantal jaren een nieuw
paradepaardje: de Titan-line.
“Naast de Titan-line van radio
Zeeland DMP zullen wij ook
weer de vernieuwde MF-line van
Alphatron Marine presenteren.
Deze MF-line wordt door veel
gebruikers als uiterst betrouwbaar
en gebruiksvriendelijk ervaren.
Deze nieuwe en volledige digitale
instrumenten vormen een bijzonder harmonieus geheel in een
compleet nieuwe lessenaar. Ook
op bestaande schepen vinden deze
instrumenten gretig aftrek. Met
name de gecombineerde bocht- en
roerstandaanwijzer in de grotere
MFL-uitvoering, maar ook in het

bijzonder de MFS-uitvoering in
lessenaars waarbij slechts geringe
ruimte beschikbaar is.”
Novio Nautic, de navigatiespecialist aan de Waalkade in Nijmegen,
ziet zijn activiteiten in de serviceen vervangingsmarkt elk jaar weer
groeien. “Onze centrale locatie
aan de Waalkade, de groeiende
naamsbekendheid maar vooral
onze flexibele instelling spreekt de
binnenvaart erg aan.”
Nieuwbouw- en verbouwprojecten worden het bedrijf vooral

Brinkmann & Niemeijer Motoren neemt
Stage V-generatorsets mee naar beurs
STAND E117
Tijdens Maritime Industry laat
Brinkmann & Niemeijermotoren
zijn Stage V-generatorsets zien.
Op de stand worden twee sets
getoond: van 60 en 80 kVA.

Beursaanbiedingen
Op de beurs in Gorinchem heeft
Novio Nautic een eigen stand.
Het vertrouwde team, bestaand
uit Joop Bonnikhorst en Marcel
Silvius, is dit jaar versterkt door de
nieuwe collega Mark de Pree. Hij
heeft een binnenvaartachtergrond
en is werkzaam geweest bij Alphatron Marine. Ondertussen heeft
hij ook al voldoende ervaring

opgedaan met de producten van
Radio Holland en Swiss Radar.
“Wij informeren u graag over de
nieuwste ontwikkelingen en hebben interessante aanbiedingen in
petto. We zien u graag op onze
Novio Nautic-stand (stand J139)
bij het Aqualink-paviljoen.”
Voor meer informatie kunnen mensen bellen naar het
kantoor (024 - 711 00 20) of
Joop Bonnikhorst mobiel (0653
34 08 10). E-mailen kan naar
info@novionautic.nl

Hoe vind je goed personeel?
Het vinden van personeel is
nog altijd moeilijk in de maritieme sector. Advertenties in
deze krant zijn een sterk en
effectief middel; ze bereiken
namelijk de juiste doelgroep.
Dat verklaart het grote aantal
personeelsadvertenties in de
Binnenvaartkrant.
Wat nog niet iedereen weet, is
dat we bedrijven ook op andere
manieren graag helpen en hen
ondersteunen bij hun werving en
selectie. Denk bijvoorbeeld aan
de in 2018 in het leven geroepen
site www.Binnenvaartvlog.nl.

De voordelen:
• eenvoudige mechanische
motoren
• enkel koelsysteem
• geen nabehandeling
• geen roetfilters
• prijstechnisch erg interessant
• goede Europese kwaliteit
• parallel bedrijf mogelijk

Onderscheidend

een samenwerkingspartner die
voor bedrijven in strategische
stappen de complete personeelsvoorziening flexibel optimaliseert en beheert. Hiermee kunnen
werkgevers zich onderscheidend
profileren op de arbeidsmarkt.

Sneller en met
meer resultaat
Op donderdag 9 mei kunnen
belangstellenden tussen 14.00
en 16.00 op de stand van de
Binnenvaartkrant (L104) terecht
voor een vrijblijvend gesprek met
adviseurs van Fairsterk over hoe
ze succesvoller kunnen zijn in het
vinden van de juiste kandidaten.
Kom dus gerust langs!

Samen met de Rotterdamse
specialist op gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie Fairsterk onderzoeken we
de mogelijkheden om vacatures
sneller te vervullen. Fairsterk is

www.bnmotoren.nl
De 80 kVA-set.

Genieten van binnenvaartwereld
in het klein
Een van de vaste trekpleisters van
Maritime Industry is de bedrijvigheid in
de binnentuin van Evenementenhal
Gorinchem. Veel bezoekers van de beurs
nemen daar een kijkje bij de vrijwilligers
van Modelbouwvereniging Devel.

De aanblik is voor veel mensen een welkome afwisseling van de vele contacten en
gesprekken op de beurs. En zodoende ontstaan ook hier weer interessante gesprekken... Gesprekstof genoeg met de taferelenen op het water.

De club van enthousiaste modelbouwers uit Zwijndrecht laat hun mooiste en
nieuwste schepen en boten zien. De leden
vertoonen in de vijver hun vaarkunsten.

Kijk voor meer informatie op
www.modelbouwgroepdevel.nl.

In samenwerking met telecomaanbieder 4Com bouwt Modelbouwvereniging
Devel in de Evenementenhal een binnenvaartwereld in het klein op.

gegund door mond-tot-mondreclame en tevreden klanten.
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Gespecialiseerd in alle
mogelijke stofferingen

ZOEKT U EEN ERVAREN PARTNER
VOOR SCHEEPSVAARTSTOFFERING?

Ketelbinkie:

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

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

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.

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

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

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

www.maritimebooster.nl

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

√ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47
info@carronmarine.be

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

www.carronmarine.be

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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In de haven van Brunsbüttel aan de Elbe zijn
twee grote transformators overgeslagen.
Ze waren bestemd voor één van de belangrijkste energieknooppunten in Duitsland.
In Wilster (nabij Brunsbüttel) gaan ze
ervoor zorgen dat windenergie wordt
omgezet naar het elektriciteitsnetwerk van
de Schleswig Holstein Netz AG. Zo’n
miljoen huishoudens kunnen op deze
manier van duurzame energie worden
voorzien.
De transformators, die per stuk 285 ton
wegen, waren vanuit de ABB-fabriek in

Bad Honnef bij Bonn per binnenschip naar
Rotterdam gebracht en daar aan boord
van een coaster gezet. In Brunsbüttel
werden ze met een drijende kraan
van boord gehaald. Het laatste
deel van hun reis legden ze af over de
weg.
De overslag van zware goederen, waaronder componenten voor de energiedistributie, is al jaren een van de specialismen van de haven van Brunsbüttel.
(foto Tennet)

Zwitserse havens starten
2019 voortvarend
In de Zwitserse havens is het eerste
kwartaal van dit jaar ruim 1,5 miljoen ton
overgeslagen. Dat was bijna 15,5 procent
meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Veel goederen die door het laagwater in
de tweede helft van 2018 in de zeehavens
in tussenopslag gingen, zijn in januari
alsnog over de Rijn naar Zwitserland vervoerd. Vooral de import van minerale olieproducten, voedingsmiddelen en veevoeder
trok aan. Ook de export van stenen, aarde,
bouwmateriaal, ertsen en metaalafval is gestegen.

Minder containers
De containeroverslag bleef daarentegen
met 31.468 TEU ruim 14 procent onder
het resultaat van het eerste kwartaal van
2018. Dat beeld is echter vertekend door de
langdurige spoorstremming in het Duitse

Rastatt in de herfst van 2017. Veel klanten
verschoven toen hun containervervoer van
het spoor naar het water. Begin 2018 maakten nog steeds veel traditionele spoorklanten gebruik van de binnenvaart doordat ze
langlopende contracten hadden afgesloten
met rederijen.
Hierdoor lag de containeroverslag in de
Zwitserse havens in de eerste maanden van
2018 uitzonderlijk hoog.
Het verwachte jaarrecord bleef echter uit
door het langdurige lage water in de tweede helft van het jaar. De Zwitserse havens
hopen de containeroverslag de rest van dit
jaar stabiel te kunnen houden, al is dit wel
afhankelijk van de waterstand.
De gestegen brandstofimporten houden
eveneens verband met het waterpeil. Door
de hoge transportkosten hebben veel
klanten in 2018 hun voorraden niet aangevuld. Dat deden ze pas begin dit jaar.

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

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

TO B E E X AC T .
ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING
VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven
gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden
in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.
T 016 2 - 513 6 5 0 - E i n f o @ a s t o - b v. n l - I w w w. a s t o - b v. n l

www.tinnemans-scheepswerf.nl

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok

f

in

(foto Port of Switzerland)

285 ton schoon aan de
haak

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

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

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

www.NavingoCareerEvent.com
Powered by

Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers
• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

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

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

www.gumeta.de

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.

Verzekeringen/Insurances

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

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.

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme beroepsbeoefenaars. Met de fijnmazige collectieve en individuele zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van MultiSure vaart u een veilige koers. Vraag gerust
een vrijblijvende offerte aan en ga ook overstag!

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

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

16-01-17 15:19
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Lintje voor echtpaar achter Stichting Vaarwens
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Vanaf 11 mei is het Binnenvaartmuseum in Dordrecht niet alleen
elke donderdag open maar ook
elke zaterdag, van 10.00 tot 16.00
uur. Het museum van Vereniging
de Binnenvaart is ondergebracht
op de René Siegfried, die ligt afgemeerd aan de Maasstraat 13. De
toegang is gratis.
Om de extra openingsmogelijk
heden te vieren worden de
kers op zaterdag 11 mei
bezoe
getrakteerd op gratis appeltaart.
’s Morgens kunnen kinderen bootjes vouwen en om 14.00 uur is de
documentaire Passage over de laatste spitsenschippers te zien.

Op vrijdag 26 april werden Evert
en Inge 'ontvoerd' door RTV
Noord-Holland, op Koningsdag
zaten ze uitgeput op de bank
om bij te komen van alle indrukken.
Tijden geleden was al afgesproken
dat de regionale zender een item
zou maken over hen, blikt Inge de
Graaf terug. Het bevreemdde haar
en Evert Stel dat ze bij RTV NoordHolland tijdens een kop koffie
te horen kregen dat ze naar het
Concertgebouw in Amsterdam
zouden gaan voor het interview.
Dat bleek ook voor iets anders.

Riverdating in Luik

Vreemd
Evert Stel en Inge de Graaf aan boord van hun Meander V. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie)

vooral te danken aan de inzet
van de vrijwilligers en donateurs;
anders was dit wat wij doen
gewoon niet mogelijk geweest.”

laatste vaartocht met familie of
vrienden. Hiervan is 75 procent
beroepsmatig of voor hun plezier
verbonden met water.

Laatste vaartocht

Evert en Inge stellen twee tot drie
keer in de week hun schip, de
Meander V, waarop ze ook wonen,
ter beschikking.
Voor een tweede schip is de kiel

Ze begonnen in 2007. Inmiddels
zien bijna honderd doodzieke
gasten per jaar hun wens uitkomen bij Stichting Vaarwens: een

inmiddels gelegd. Want het aantal
aanvragen blijft maar groeien. Er
moet soms al nee worden gezegd.
Het is ook hard nodig om eenvoudiger met een brancard aan boord
te kunnen komen.
Ook geeft de komst van een tweede schip het echtpaar de gelegenheid om zelf weer op vakantie te
gaan met hun eigen schip.

Rotterdam bouwt ‘Food Hub’
Rotterdam wil zijn positie
uitbouwen als grootste WestEuropese doorvoerhaven voor
producten uit de land- en
tuinbouwsector en visserij.
Onderdeel van die strategie is
de inrichting van de ‘Rotterdam
Food Hub’ op de Kop van de
Beer. Het bedrijventerrein bij de
ingang van de Maasvlakte wordt
60 hectare groot en speciaal
ingericht voor bedrijven uit de
agrofood-sector.
Agrofood is een groeimarkt
dankzij de bevolkingstoename
en welvaartsgroei, met name in
opkomende economieën. Na de
Verenigde Staten is Nederland
de grootste landbouwexporteur
ter wereld. De Rotterdamse haven slaat jaarlijks 16 miljoen ton
over. Bij de import wordt de top-3
gevormd door citrusvruchten,
bananen en druiven. Ook vinden
veel sappen via Rotterdam hun
weg naar de consument. Qua
export zijn het vooral groenten,
uien en aardappelen.
Een voordeel van de locatie is dat
de grote deepsea containerterminals op de Maasvlakte op een
steenworp afstand liggen, aldus
Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics.
“Maar de Rotterdam Food Hub

museum ook op
zaterdag open

De mensen achter Stichting
Vaarwens, Evert Stel en Inge de
Graaf, zijn beloond met een
lintje: ze zijn benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Dat was voor het echtpaar een
grote verrassing en de hoogste
beloning uit naam van de
‘laatstewensgasten’ en hun
nabestaanden.

“Ik dacht wel: ‘Vreemd. Maar een
lintje kan het niet zijn; daar moet
je vijftien jaar voor bezig zijn.’
En we wonen sinds kort in Monnickendam, niet meer in Amsterdam”, vertelt Inge. De ultieme
waardering en dank kwamen als
een volslagen verrassing, volgens
het stel.
Op Koningsdag zijn ze in Monnickendam en Marken ook nog eens
toegezongen met het Wilhelmus.
“Wij hebben het echt niet alleen
gedaan”, vindt ze. “Het lintje is

Dordts Binnenvaart-

Riverdating vindt dit jaar plaats
in Luik, heeft Voies Navigables
de France (VNF) bekendgemaakt.
De Franse vaarwegbeheerder is
organisator van de internationale
netwerkbeurs waar vervoerders uit
de binnenvaart en verladers elkaar
treffen. De twaalfde editie wordt
op 27 en 28 november in het Luikse Palais des Congrès gehouden.
Inschrijven is inmiddels mogelijk.

Bacterie tast kolkwand aan
In opdracht van de provincie
Noord-Holland voert WaakSaam
de komende maanden herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis in Den Helder.
Een bacterie tast sneller dan verwacht de kolkwanden van de sluis
aan. Daarom heeft de provincie
besloten tijdelijke maatregelen te
treffen in de vorm van monitoring
en reparaties.
Het werk is maandag 6 mei begonnen. Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken
vinden de metingen en herstelwerkzaamheden in bloktijden en
in de avond en nacht plaats. Er gelden aangepaste bedieningstijden.

Geen zin in grotere
Haven Heijen

Zo gaat Rotterdam Food Hub eruit zien.

krijgt zelf ook de beschikking over
meerdere ligplaatsen voor zeeschepen die speciaal zijn ingericht
voor gekoelde lading.”

Ligplaatsen
Ook komen er ligplaatsen voor
binnenvaartschepen en worden
de warehouses direct aan de kades
gesitueerd, waardoor gekoelde en
bevroren lading snel opgeslagen,
bewerkt of getransporteerd kan
worden. “In agrofood werken we
met bederfelijke waar en is snelheid dus cruciaal”, aldus Hoog
steden.

Op het terrein kunnen diverse
faciliteiten straks gemeenschappelijk gebruikt worden: kades en
voorzieningen op het gebied van
onder andere transport, opslag,
toegangscontrole en douane.
Hoogsteden: “Daarmee vormt de
Rotterdam Food Hub een prachtige en zeer welkome aanvulling op de reeds bestaande agrofood hotspots in de Rotterdamse
haven, zoals Cool Port en de grote cold storage warehouses op onder andere de Maasvlakte en in
de Eemhaven. Ook de nabijheid
van Greenports als Barendrecht,

Ridder
kerk en het Westland is
natuurlijk ideaal.”
Van de 60 hectare is circa 45 hectare beschikbaar voor uitgifte aan
bedrijven. Over 35 hectare daarvan
lopen al gesprekken met gegadigden. Voorbereidende werkzaamheden, zoals bodemonderzoek,
hebben al plaatsgevonden. In juli
gaat bij de eerste klant de schop in
de grond. Eind 2020 zullen de eerste bedrijven er operationeel zijn.
Innocent, fabrikant van smoothies, heeft bekend gemaakt dat het
zijn nieuwe fabriek op Rotterdam
Food Hub vestigt.

Betoncentrale AVG en zand- en
grindbedrijf Teunesen willen dat
de industriehaven in Heijen (gemeente Gennep) uitbreidt met
een overslaglocatie en aan water
gelegen terreinen. Ze hebben onlangs een uitgewerkt plan bij het
gemeentebestuur ingediend.
Inwoners van Heijen maken zich
zorgen over de al langer bestaande
plannen voor uitbreiding van de
haven. Het gaat hen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid
in het dorp. Het gemeentebestuur
deelt die zorgen en heeft dat kenbaar gemaakt aan AVG en Teunesen. Woonbooteigenaren op de
aangrenzende Paesplas vrezen dat
hun woongenot afneemt als de
haven uitbreidt en dat ze wellicht
zelfs moeten verkassen.
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Aan de Alphenaar leverden onder andere:
Concordia Damen Shipbuilding B.V.

en Interieurbouw

Compleet levering schip

Betimmering achterwoning & stuurhuis

CCM3

Hybrid Ship Propulsion

Afbouw- en begeleiding, inbouw

Electrische voortstuwingsinstallatie

machinekamer(s), leidingen machinekamer en

Oechies Elektrotechniek

machinekamervloer

Elektrische installatie, nautisch pakket Alp-

All Pumps Holland B.V.

hatron, schotel installatie, camera installatie,

Complete pompen pakket

airco, vloerverwarming, screens, Alphaload

Alphatron Marine B.V.

scheepsladingmeter en hoogtemeting en bal-

ALPHENAAR

JMA-610 radar, MFM-line, Alphachart, AIS,

lastmeetsysteem

Alphacam en Alphaload

OMRU Scheepsramen

Beerens Handelsonderneming B.V.

Ramen

Enkel uitschuifbare radarmast en uitschuifbare

Speedheat Breda

WIJ WENSEN CCT MOERDIJK MET MS ALPHENAAR
EN HAAR BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART.

stuurhuistrap met verstelbare treden

Vloerverwarming

Bestevaer Expertise B.V.

Straathof Controls B.V.

Certificering

Motorbediening

Blokland Non-Ferro B.V.

Veth Propulsion B.V.

U-bundelkoelers

2 Veth L-drives, type VL-400 met PM Motor

Dik den Hollander Maritiem B.V.

(400 kW/ 1500 rpm) en 1 Veth Stuurrooster,

Diverse (elektrische) gereedschappen, bevesti-

type VSG-1300L met E-motor

gingsmaterialen en scheepsbenodigdheden

Van Wijk Stuurhuizen B.V.

GBI S&D Krimpen

Alu stuurhuis, alu woningdeuren en alu Davit

Foto: Media Creators

Oechies verzorgde de elektrische installatie van ms

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

Oechies, uw partner in de binnenvaart!

Diverse (elektrische) gereedschappen, bevesti-

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

www.oechies.nl

gingsmaterialen en scheepsbenodigdheden
Hoko Installatiebedrijf
Complete sanitair installatie
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen
ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij bedanken Combined Cargo Terminals voor het
gestelde vertrouwen en wensen de Alphenaar en haar
bemanning een behouden vaart!
CONCORDIADAMEN.COM
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Derde containerschip van type Gouwenaar voor vervoer Heineken-bier

Alphenaar: elektrisch en emissieloos over
Gouwe en IJssel
Gouwenaar 2.0 moest op de route
met één schroef in feite altijd ballast varen, maar na een doorontwikkeling van Veth hoeft dat niet
meer. De Alphenaar heeft geen
roeren meer, maar vaart met twee
Veth L-Drives, met daar recht
bovenop de elektromotor.”

DOOR JAN HOEK

Bierbrouwer Heineken behaalde
afgelopen jaar, met in totaal
bijna 234 miljoen hectoliter
bier ten opzichte van 218
miljoen hectoliter in 2017,
meer omzet. De verwachting
is dat de bierbrouwer ook de
komende jaren wereldwijd
aanzienlijk meer bier zal weten
te verkopen. Dat is goed nieuws
voor Combined Cargo Terminals
(CCT) dat na de overname van
Nedcargo Container Barging
in 2018 de complete logistiek
verzorgt vanaf de brouwerij in
Zoeterwoude naar de zeehavens
van Antwerpen en Rotterdam.
Vanaf de inland containerterminal
Alpherium in Alphen aan den
Rijn vervoeren binnenvaartschepen van het type Gouwenaar, dat
speciaal ontwikkeld is om op de
Gouwe te kunnen varen, per keer
elk 104 TEU, ofwel 2,5 miljoen
flesjes bier.

Elektrisch
De vloot bestaat uit de in 2012 gebouwde For-Ever, de in 2017 overgedragen Gouwenaar 2.0 en de
onlangs opgeleverde Gouwenaar
3.0, die gaat varen onder de naam
Alphenaar.
De
elektrisch
aangedreven
Alphenaar is evenals de Gouwenaar 2.0 gerealiseerd door
Concordia Shipping en afgebouwd bij CCM3 in Werkendam.
De afbouw van de Alphenaar werd
begeleid door projectleider Meine van der Knaap, die ook nauw
betrokken is bij de andere twee
containerschepen van de Gouwenaar-vloot.

Wissel-accupakket

(foto’s Jan Hoek)

For-Ever
Meine van der Knaap uit Krimpen
aan de Lek mag zich gerust een
specialist in de binnenvaart noemen. 36 jaar geleden werd hij op
18-jarige leeftijd eigenaar van zijn
eerste schip, de 35 meter lange en
circa 255 ton metende Risico jr.
Na drie jaar maakte hij gebruik
van de sloopregeling en nam hij
vervolgens het 20 meter langere
schip van zijn vader over: de 604
ton metende Risico, waarmee
voornamelijk veevoeders vervoerd
werden.
Nadat dat schip in 1998 was
gezonken, werkte Van der Knaap
vijf jaar lang als aflosser op een
van Invotis-kraanschepen van de
maritieme afvalinzamelaar Bek &

Verburg en op de duwboot
Atlanta. In 2003 kocht hij de duwboot For-Ever II en twee jaar later
de For-Ever III.
Laatstgenoemde schip verkocht hij
aan een Franse eigenaar, waarna
hij in 2012 de For-Ever II inruilde
voor de eerste Gouwenaar, dat
eveneens de naam For-Ever op de
boeg heeft staan.
Toen de zetschipper van de Gouwenaar 2.0 na twee maanden stopte nam Van der Knaap namens de
nieuwe eigenaar Nedcargo Container Barging het management van
het schip op zich. Daarnaast is hij
mede-eigenaar van de For-Ever en
als projectleider dus ook betrokken bij de derde Gouwenaar, de
Alphenaar.

Doorontwikkeling
De Alphenaar is 90 meter lang,
10,50 meter breed en heeft een
draagvermogen van circa 1.900
ton. Het schip beschikt over 1.000
kuub aan ballasttanks, zodat op
de Gouwe ook met lege containers
onder de 7 meter hoge bruggen
bij Gouda gevaren kan worden.
Het schip is zo ontworpen dat er
twaalf containerlengtes vervoerd
kunnen worden.
Ten opzichte van de Gouwenaar 2.0 beleeft het scheepstype
met de Alphenaar wederom een
doorontwikkeling. Meine van der
Knaap zegt daarover: “Er zijn wat
kinderziektes uitgehaald en wat
verbeteringen aangebracht die beter passen bij dit type schip. De

“Het schip beschikt straks over een
wissel-accupakket. Het wachten
is op de speciale Lloyds-keuring,
waarbij de verwachting is dat dit
eind van dit jaar geregeld is. Dan
vaart de Alphenaar volledig elektrisch en is het daarmee waarschijnlijk het eerste containerschip
dat compleet emissieloos kan
varen. Met het accupakket van
2,4 Megawatt kunnen we vijf uur
varen, voldoende om op de Gouwe
en de IJssel emissieloos te varen.”
Een andere wijziging betreft de
woning; op de Gouwenaar 2.0
waren twee woningen boven
elkaar geplaatst, op de Alphenaar
is er een ‘gelijkvloerse’ dubbele
woning geplaatst. Over de samenwerking met CCM3 zegt hij: “Er
wordt bijzonder netjes gewerkt en
ze nemen opmerkingen over de
afbouw serieus; ze luisteren echt
naar je. Kortom: ik ben zeer tevreden en kijk terug op een prettige
samenwerking.”
Jaarlijks vervoert een Gouwenaarschip zo’n 600 miljoen flessen
bier, verpakt in kratten of dozen,
van containerterminal Alpherium
naar een van de zeehavens. Gezien
de verwachte groei van Heineken
denkt Van der Knaap dat er nog
minimaal één en wellicht zelfs
twee schepen van het type Gouwenaar gebouwd gaan worden.

Foto: Media Creators

Breda

BY

SCHEEPSRAMEN

OMRU

Stuurhuizen B.V.

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

werkendam

expertise

survey

Dik den Hollander Maritiem B.V.
Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam
T 0183-663159
M 06 10 939581
E info@dikdenhollander.nl I www.dikdenhollander.nl

maritiem
Non Ferro bv

Wij wensen CCT Moerdijk een behouden vaart met de Alphenaar

BINNEN
VAART
KRANT
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Gedwongen afscheid van pulsvisserij jaagt
vissers op kosten
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het Europees verbod op de
pulsvisserij hakt erin bij de
Nederlandse visserij. Op 31 mei
moeten 42 vissers overschakelen
van pulsvisserij naar de
traditionele boomkorvisserij en
eind van het jaar geldt hetzelfde
voor nog een twintigtal vissers.
Buiten de platvis mag er ook
op garnalen niet meer met puls
gevist worden, een minder
bekende en gebruikte tak van de
pulsvisserij.
80.000 euro voor een nieuw vistuig is voor de vissers nog de kleinste kostenpost. Bij een onbekend
aantal kotters is ook de machinekamer aan de beurt . Bij een aantal
motoren gaat het om aanpassing
van de nokkenas en er zijn ook
schepen die voor boomkorvisserij
onvoldoende vermogen hebben,
bijvoorbeeld doordat ze een oudere motor hebben. Die moeten
hermotoriseren.

De MDV1 Immanuel werkt mee aan het onderzoek naar twinrigpuls-techniek. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie)

Meer motorvermogen
Voor de boomkorvisserij is minimaal twee keer zoveel vermogen
nodig als voor pulsvisserij, waar
de vissen door stroomstootjes
(van 15 Volt) opschrikken en in
het netzwemmen.
Bij de boomkorvisserij wordt gevist met een wekker: een ketting
die over de bodem sleept. Zowel
de motoren als het schip worden
dan veel zwaarder belast. Met de
pulsvisserij bespaart een schip
circa 50 procent brandstof.
De regels van de overheid zijn
voor boomkorvisserij dat je tot
2.000 pk in de machinekamer
mag hebben. Neem als voorbeeld
de MDV1. Dit was de eerste kotter
die experimenteerde met de twinrigpuls-techniek. Die gebruikte
maar 400 kW, dat is ongeveer 545
pk.
Verwacht wordt dat de vissers
6.000 tot 8.000 euro per week
meer kwijt zijn aan brandstofkosten, door de toename van het verbruik met de traditionele boomkor – en de hoge gasolieprijs.
Bovenop de eenmalige ombouwkosten is dat een prijskaartje van

miljoenen dat op het bordje van
de visserijsector komt.

Te weinig vistuigen
De Nederlandse vissers zijn
teleurgesteld in de politiek. Met
een overweldigende meerderheid
verbood het Europees Parlement
de pulsvisserij per 1 juli 2021: met
571 tegen pulsvisserij en 60 stemmen voor.
Voor 42 schepen valt het doek
eind deze maand al. Albert Hartman, manager bij Visserij Coöperatie Urk (VCU), geeft aan dat 31
mei voor de eerste 42 schepen onmogelijk te halen is.
“Als er geen extra tijd komt voor
het ombouwen, komen er vissers
stil te liggen. Zoveel nieuwe vistuigen kunnen wij nauwelijks tot
het eind van het jaar leveren.” Aan
het eind van het jaar komen er
nog twintig schepen bij. Slechts 5
procent mag doorvissen tot 1 juli
2021. Dat zijn degenen met de
oudste ontheffingen, afgegeven in
2010.
“Het aanbod zal iets veranderen
op de visafslag: er zal wat minder

tong zijn maar er zal meer aanbod van andere vis zijn”, verwacht
Barend Hakvoort, hoofd marketing van Visveiling Urk. “Voor ons
heeft het verbod eigenlijk geen gevolgen. Voor de vissersman is het
plaatje anders en veel negatiever.”
Hij verwacht dat de meeste vissers
doorvaren en door de zure appel heen bijten. “Stoppen is geen
optie; je kan je pulsschip niet verkopen. De stemming is hierdoor
terneergeslagen.”
Ook Louwe Post, directeur van
crowdfundingplatform Weforsea,
zegt: “De vissers zijn aangeslagen
en krijgen de klappen. Alle nieuwbouw is gelukkig flyshoot en
twinrig.” Hij verwacht dat iedereen doorgaat en dat er eventueel
crowdfunding-projecten komen
voor sommige bedrijven om dit te
bewerkstelligen.

Met de rug tegen
de muur
Albert Hartman ziet het somber in:
“Van de 84 vergunningen stoppen
er 42 eind mei...Zoveel nieuwe
vistuigen vervaardigen, is onmogelijk te doen in zo’n korte tijd. We

hebben samen met nettenleveranciers een brief naar het ministerie gestuurd en hopen op uitstel,
waardoor de vissers de tijd hebben
over te stappen op andere visserijvormen. Het wordt al moeilijk dit
voor eind van het jaar te realiseren. Vissers staan met rug tegen de
muur.”
Gemiddeld kostte een schip gereedmaken voor de pulsvisserij
400.000 euro. Bij de Caterpillarmotoren moest de nokkenas aangepast worden vanwege de temperatuur; dat moet nu teruggedraaid
worden. Dat kost zo’n 150.000
euro.
Hoeveel motoren aangepast moeten worden, en hoeveel motoren
vervangen omdat ze dubbel zoveel
kracht moeten leveren, is nog niet
bekend. “Een nieuwe motor ligt
niet op de plank, dat kost tijd.”
Bij een bijeenkomst op 26 april
in Nootdorp gaf minister Carola
Schouten aan dat de deadlines
hard zijn: 31 mei en 31 december van dit jaar en 1 juli 2021. Er
wordt verwacht dat de minister
nog wel verder gaat praten, maar

de vissers kwamen terneergeslagen
en teleurgesteld terug uit Nootdorp. Ze dachten dat de overheid
de mkb-bedrijven en de mensen
zou beschermen, maar ze voelden
zich bedrogen.

Wetenschappelijk
onderzoek
Pim Visser, directeur van Visned,
kijkt redelijk positief naar de
toekomst voor pulsvisserij. “Het
wetenschappelijk onderzoek moet
afgerond worden. Vervolgens in
2020 evalueren. Dan in 2021 en
2022 een nieuw voorstel doen.”
Vóór die tijd gaat overlegd worden
met Franse en Belgische collega’s.
De pulstechniek is volgens Visser
nog steeds te verkiezen boven andere technieken om tong te vangen. De kapitaalvernietiging is tot
daaraantoe, maar waar het vooral
om gaat is dat het verbod het toekomstperspectief voor de vissers
ontneemt. “Ze dachten gewoon
een fantastisch tuig te hebben dat
de helft van de brandstof bespaart
en dat ze meehielpen aan de realisatie van klimaatdoelen. Het is een
psychische dreun van jewelste.”

ONDERNEMERS UIT

NOORD-NEDERLAND

Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid
en kwaliteit !

www.reddingmuseum.nl

www.webcam-harlingen.nl

Werfkade 22
9601 LG Hoogezand
T: +31(0)598-39 31 31
E: info@royalbodewes.com
W: www.royalbodewes.com
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www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

BUYCK TECHNIEK B.V.
SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

FKH ACCU’S

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

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

EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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Navingo Career Event: ook om vaardigheden te leren
Het draait niet alleen om banen
en opleidingen tijdens het
Navingo Career Event op 23
mei. Persoonlijke ontwikkeling
vinden veel mensen belangrijk
voor succes en plezier in het
werk. Daarom is er op het
evenement in Rotterdam
veel aandacht voor leren van
vaardigheden. Maar natuurlijk
kunnen bezoekers in de RDM
Onderzeebootloods ook
topbedrijven ontmoeten uit
de maritieme, offshore- en
energiesector die op zoek zijn
naar technische, nautische en
commerciële talenten van elk
niveau.
Op de beursvloer komt een
speciaal ingerichte Skill-sessiezone.
Bezoekers krijgen daar advies
hoe ze zichzelf het beste kunnen
pitchen en hoe hun cv opvalt tussen al die anderen. Daarnaast zijn
er ook praktische sessies, waar
onder een gesimuleerde tender en
een bijeenkomst over machine learning, waarbij bezoekers meevaren
op een toekomstig autonoom
varende watertaxi. Er valt voor de
bezoekers genoeg te ontwikkelen,

Microsoft, Boskalis en Van Oord
vertellen welke ontwikkelingen de
sector in de komende decennia op
z’n kop gaan zetten.
ALE Heavylift, Deme Offshore,
Feadship,
Hydrauvision,
het
terie van Defensie, RotMinis
terdam World Gateway, Shell,
TenneT, Viking Cruises, Enexis
en nog veel meer bedrijven
zoeken personeel tijdens het
Navingo Career Event. Van mbotot wo-niveau, en van student tot
ervaren professional.
Gewilde profielen zijn elektrotechnici, werktuigbouwkundigen,
monteurs, naval architects, engineers, ICT’ers, maar ook werkzoekenden en stagiairs met een commerciële of logistieke achtergrond
maken goede kans op een baan.

Gratis registreren
(foto Navingo)

leren en beleven, belooft organisator Navingo.

Beleef de sector
Met name de beleving speelt een
belangrijke rol tijdens het Navingo

Career Event, dat dit jaar plaatsvindt in de RDM Rotterdam
Onderzeebootloods. Een inspirerende locatie midden in de haven.
De Onderzeebootloods vormt
op 23 mei de achtergrond voor

verschillende ‘experiences’. Bezoekers kunnen meevaren met een
registerloods en verschillende
tours volgen. Daarnaast vinden
de gehele dag talkshows plaats
waar sprekers van onder andere

Het Navingo Career Event wordt
op 23 mei voor het dertiende jaar
op rij gehouden en is te bezoeken
vanaf 10.00 uur. Om 17.00 uur
start de afterparty waar bedrijven
en bezoekers kunnen netwerken
en bijpraten.
Gratis
registreren
kan
op
www.NavingoCareerEvent.com.

BDB: “Natte infrastructuur moet
topprioriteit krijgen”
De Duitse binnenvaart
organisatie BDB vindt dat
politici lessen moeten
trekken uit de langdurige
laagwaterperiode in 2018.
Er moet dringend in de
vaarweginfrastructuur worden
geïnvesteerd.
Vorig jaar kon de binnenvaart de
bevoorrading van Duitse industrie
bedrijven maar amper op peil
houden door de lage waterstanden. De transportkosten stegen
en een deel van de (chemie-)
bedrijven moest de productie zelfs
terugschroeven doordat grondstoffen en afgewerkte producten
slechts met grote moeite konden
worden aan- en afgevoerd.
Naar aanleiding van de droogte
en het warme weer tijdens de
afgelopen weken heeft de BDB de

politiek en vaarwegbeheerder gewaarschuwd tijdig maatregelen te
nemen om een soortgelijk scenario dit jaar te voorkomen.

Jarenlange verwaarlozing
De bond wijst erop dat de vaarwegeninfrastructuur in Duitsland
al tientallen jaren verwaarloosd
wordt. In onderhoud wordt veel
te weinig geïnvesteerd, waardoor
veel sluizen en stuwen in slechte
staat zijn. Belangrijke bouwprojecten gaan maar niet van start
of slepen tientallen jaren aan.
Dit geldt onder meer voor het
verdiepen van de Beneden-Main
en de Midden-Rijn en de uitbreiding van de sluizen op de Moezel.
Economisch belangrijke projecten
moeten nu topprioriteit krijgen”,
aldus de BDB. “Op de MiddenRijn varen jaarlijks zo’n 50.000
schepen. Er is geld en personeel

nodig om sluizen te vernieuwen.
Anders tast dit op den duur de
Duitse economie aan.”
De waarde van de Duitse vaar
wegen bedraagt ongeveer 50 miljard euro. Dit is inclusief circa. 350
sluizen, 300 stuwen, vier scheepsliften, 1.000 bruggen en veertien
verkeerscentrales. In 2019 investeert de Duitse overheid ongeveer
806 miljoen euro in dit netwerk.
Te weinig, aldus de BDB.
Het valt natuurlijk nog af te wachten of ook 2019 een extreem droog
jaar wordt. “Als binnenvaart doen
we er alles aan om onze klanten
tijdig en volledig te bevoorraden.
Mocht uit wetenschappelijk onderzoek blijken dat laagwaterperioden een langtermijntrend
worden, dan moeten we in de
toekomst ook nadenken over het
bouwen van stuwen in vrij stromende rivieren.”

Actie geëist tijdens Duitse
sluizen-top
Tijdens een bijeenkomst in Marl en Dorsten hebben bedrijven een
snelle modernisering van de sluizen in het West-Duitse kanaalgebied
geëist. Vooral op het Wesel-Datteln-kanaal, een van de drukst bevaren
kanalen in Duitsland, verkeren de sluizen in zeer slechte staat. Schepen kunnen er nauwelijks nog vastmaken en de oude, lage kanaalbruggen leiden tot vertraging.
Bedrijven die hun grondstoffen met binnenschepen laten aanvoeren,
hebben hier steeds meer last van. Ze kunnen deze goederen niet overhevelen naar het wegvervoer. Het bedrijfsleven in de regio vreest dat
logistieke ketens zullen instorten als er niet snel actie wordt ondernomen.
Aan de discussie namen naast het bedrijfsleven ook politici en binnenvaartorganisaties deel. Het renoveren van de sluizen wordt door
politiek en bedrijfsleven gezien als een gezamenlijk belang. In mei
presenteert het Duitse verkeersministerie het Masterplan voor de Binnenvaart met daarin maatregelen om de sector voor te bereiden op de
toekomst. Ook is er een saneringsconcept voor de kanalen in NRW
in de maak.

Gezellig samenzijn
Nederland heeft al mogen genieten
van een aantal mooie en warme
dagen. De terrassen zitten dan al snel
vol, de waterliefhebbers zijn aan het

strand te vinden of op hun boot.
Ook de beroepsbinnenvaart ziet er
een stuk gezelliger uit als de zon
schijnt. In de havens vind je, zoals

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

wel vaker, schepen die ‘dubbel geparkeerd’ liggen. Zelfs dat oogt een stuk
knusser als het weer een beetje mee
speelt. Alles gaat gewoon een stukje gemakkelijker en de mensen zijn
vaak goed gehumeurd.
Helaas zijn de weersvoorspellingen
voor de komende dagen even iets
minder. Niet prettig natuurlijk, maar
als je veel binnen bent, is het minder
vervelend.
Van dinsdag 7 mei tot en met donderdag 9 mei vindt dit jaar de beurs
Maritime Industry plaats. Vorig jaar

was het zó warm dat de voorraad in
de koelwatertanks al snel leeg waren en de organisatie waterijsjes uitdeelde om de hoofden van de stand
houders en de gasten enigszins koel
te houden.
Mocht je voornemens zijn om dit jaar
de beurs te bezoeken en het weer
laat te wensen over, dan loop je in
ieder geval warm en droog.
Deze beurs staat bekend als échte
binnenvaartbeurs waar schippers
elkaar graag ontmoeten voor een
praatje onder het genot van een koel
glaasje.

De beursvloer heeft een andere
indeling gekregen; dus is het even
zoeken op de plattegrond waar de
gewenste stands zich bevinden. Ook
de SAB bevindt zich op een nieuwe
plek: stand E110.
Niet alleen de plaats is nieuw, ook
heeft de SAB-stand een nieuwe
uitstraling gekregen. Je bent dan
ook van harte uitgenodigd voor een
kijkje, een praatje en een drankje.
Tot op de beurs!
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Wij wensen Wijgaart Shipping B.V.
heel veel succes met mts Colorado
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl . scheepsuitrusting.nl . stuurstoelen.com

Wij leverden de complete tankmeting- en alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met behulp van TMS STaR systeem.

Wij feliciteren Wijgaart Shipping B.V.
met mts Colorado 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

Wij wensen Wijgaart Shipping B.V.
en bemanning veel succes en een behouden
vaart met mts Colorado

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

DE TROSSEN KUNNEN LOS!
Het team van
Asto Shipyard
wenst mts Colorado
een voorspoedige en
behouden vaart!

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

f
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Colorado past perfect in vloot van Wijgaart Shipping
DOOR JAN HOEK

Colorado is een van de vijftig staten van
de Verenigde Staten en heeft Denver als
hoofdstad. De staat is genoemd naar de
Rio Colorado, Spaans voor ‘Rode Rivier’.
Dat is zeker niet het binnenwater waar
de tanker Colorado te vinden zal zijn…
De vaarwegen richting Karlsruhe en Basel
liggen meer voor de hand.
De onder regie van John van de Wijgaart
bij Asto Shipyard in Raamsdonksveer
afgebouwde type C-tanker gaat varen voor
GEFO en beschikt over acht tanks van
375 kuub.
De Colorado is het veertiende schip van
het familiebedrijf Wijgaart Shipping van de
broers John en Addie. De broers zorgden
voor nieuws met de bouw van de Zembla
(135 x 17,20 meter), het groenste droge
ladingschip in de binnenvaart, uitgevoerd
met een hybride voortstuwing en katalysatoren.
Ook met de Colorado is weer een spraakmakend, 2.894 ton metend schip gebouwd. Een
opvallend licht schip ook, met een kruiplijn
van slechts 4 meter. Tussen de aankomst van
het casco bij Asto Shipyard tot en met het
laden voor de proeftijd zat precies elf weken.

Gevarieerde vloot
De gebroeders Van de Wijgaart begonnen
hun werk als zelfstandige ondernemers in
mei 1988 met de bouw van de Zembla, in
juni 2000 gevolgd door de Nova Zembla.
Het eerste schip dat de naam van een Amerikaanse staat kreeg, was de Nevada in 2003.
Naast de zojuist afgebouwde Colorado
bestaat de vloot uit de motortankschepen
California, Florida, Nevada, North Carolina, South Carolina en de Virginia, in
totaal goed voor ruim 28.000 ton. De vrachtschepen zijn de Amazone, Justin, Michigan,
Missouri en de Zembla, die in totaal 2.870
TEU kunnen vervoeren. Daarnaast maken
ook twee koppelverbanden deel uit van de
Wijgaart-vloot: de Arizona I + II en de Montana I + II, goed voor het transport van nog
eens 728 TEU.

Verguld
“Bijzonder verguld zijn we met de overname
begin april van de Marajo en de Mejana,
die wij omgedoopt hebben in Missouri en
Michigan. Onze tankers varen voornamelijk in het ARA-gebied; de twee koppelverbanden op Germersheim, waar we met
Wijgaart Shipping al ruim 25 jaar op varen;
de Amazone vaart op het traject van Antwerpen naar Düsseldorf en drogeladingschip
Zembla vaart op het traject van Rotterdam
naar Neuss”, vat een trotse John van de
Wijgaart samen.
Sinds augustus 2018 is het familiebedrijf
gevestigd aan het Veerplein in Zwijndrecht.

(foto’s Jan Hoek)

De 100 procent dochter van Wijgaart-Group
MDN (Maritieme Dienstverlening Nederland) werkt eveneens vanuit Zwijndrecht
en is een gerenommeerd uitzend- en detacheringsbureau voor goed opgeleid nautisch
personeel aan boord en brug- en sluiswachters. MDN wordt geleid door Martin de
Bruijn die ruim twintig jaar ervaring heeft
met het werven/selecteren, uitzenden en
detacheren van vast en tijdelijk personeel in
de binnenvaart.

Lichter bouwen
De broers John en Addie van de Wijgaart
lieten de casco’s van de Nevada en de
Colorado bouwen door de broers Gerrit en
Reinder de Jonge, die met hun bedrijf Gebr.
De Jonge Shipbuilding Service een eigen
werf in het Servische Kladovo aan de Donau
hebben. Bij de ontwikkeling van de in 2017
gebouwde Nevada lag het accent op de combinatie van draagvermogen, snelheid, minimaal brandstofverbruik en comfort, waaraan nog het De Jonge Eco-Nomy-concept
werd toegevoegd.
In nauwe samenwerking met Wijgaart
Shipping werden er nieuwe tekeningen gemaakt, waarbij de scheepslijnen van het
casco nog meer geoptimaliseerd werden.
Het stuurhuis is voor de woning geplaatst
en door gebruik te maken van een sterkere
staalsoort kon er lichter worden gebouwd.
Het eindresultaat is ook nog eens een qua
uiterlijk prachtig schip.

maar omdat ik schepen afbouwen zo leuk
vind.”
En dan serieuzer: “Wij willen met Wijgaart
Shipping stapsgewijs groeien en bouwen
alleen maar af als we zekerheid van vracht
hebben. Op de twee containerschepen die
we onlangs hebben overgenomen zitten
langdurige charters en dat geldt ook voor
de Colorado. Via GEFO hebben we voor dat
schip een langdurig contract afgesloten.”
“We willen schepen afbouwen die geheel
voldoen aan onze wensen en eisen. Dat is
ook de reden dat we zelf betrokken waren
bij het ontwerp van het schip en we ook
de toeleveranciers hebben uitgekozen. De
Nevada was eveneens onder onze regie
afgebouwd bij Asto Shipyard en dat was zo
goed bevallen dat we ook de Colorado er

hebben afgebouwd.”

Weinig verschillen
“Er zijn verder weinig verschillen tussen
de twee schepen; op beide schepen zorgen
twee Caterpillars C18 van 685 pk elk voor
de voortstuwing en zelfs de inrichting van
de woning is op beide schepen hetzelfde. Er
komt nog een derde schip van dit type; het
casco wordt weer in Kladovo gebouwd dat
naar verwachting begin 2020 aankomt bij
Asto Shipyard. De staat Alabama komt deze
maal op de boeg te staan.”
Dat is dan de dertiende Amerikaanse staat
in de vloot van Wijgaart Shipping. Daarna
kunnen door de broers Van de Wijgaart,
stapsgewijs, nog 37 schepen gebouwd worden voordat de namen van de staten op zijn.

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

Stapsgewijs groeien
“We wilden in de buurt van de tonnage van
de Sunrise-schepen komen en zitten daar
nog zo’n 30 ton onder”, concludeert Van
de Wijgaart. Op de vraag of de bouw van de
Colorado een uitbreiding van de vloot is of
vervanging, zegt hij lachend: “Nee, alleen

Wij bedanken Wijgaart Shipping B.V. voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts COLORADO een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Aan mts Colorado leverden onder andere:
Asto Shipyard Afbouwwerf

ken type Isis, heklichtbeugel type Arizona,

namische profielroeren: 4 stuks HD 220 en

EMS Group B.V. Complete E-installatie

Root recruitment Coating werkzaamheden

Shipyard Kladovo Bouw casco

dakradarmast type Nikki en stuurhuttrap

straalbuis: 2 stuks Ø 1762 mm type Optima

EPS European Pump Services B.V.

TVM Verzekeringen Verzekering

Gebr. de Jonge Levering casco

Bunkerstation Heijmen B.V. Smeerolie,

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

Een stuks Bornemann slobpomp, type

VE-woning en scheepsstoffering

All Pumps Holland B.V. Complete Victor

gasolie en scheepsbenodigdheden

Dolpower B.V. T.b.v. voortstuwing: 2 Stuks

W3 met een capaciteit van ca. 20m3/uur

Complete stoffering woning en stuurhuis

en aangedreven door een drukvaste ABB

incl. Ve-screen zonwering

CCM3 Het pompsysteem en alle leidingwerk

Caterpillar motoren, type C18 vermogen

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

ClimaLogic B.V.

680 pk en 2 Stuks Reintjes keerkoppelin-

elektromotor

Verhaar Omega B.V.

Twee CFD geoptimaliseerde scheeps-

Airconditioning-installatie, overdrukinstal-

gen, type WAF 364 en generatorset t.b.v.

Hoveko B.V. Complete tankmeting- en

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstalla-

schroeven en twee CFD geoptimaliseerde

latie, sanitair systeem, machinekamer

boegschoef- en ladingpompbedrijf 530kVA,

alarmering, alsmede druk- en temperatuur-

tie type VBS1200sr (schroefdiam 1200mm)

straalbuizen

ventilatoren, RVS afsluitbare roosters en

Caterpillar motor, type C18, Stamford gene-

meting met behulp van TMS STaR systeem

verticale opstelling, 393 kW bij 1800 omw/

VICUSdt Ontwerp en productie van twee

dekventilatoren

rator, type HCM534 en generatorset t.b.v.

Kampers Shipyard B.V. Stuurhuis + hefkolom

min., bediening wegafhankelijk incl om-

CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven

Damen Marine Components

ladingpompbedrijf en boordnet 159kVA,

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

schakeling Pomp/Boegschroefbedrijf en één

Menaga Ontwerp en productie van twee

Stuurpaneel: SP2700, inclusief roerstand-

John Deere motor, type 6068, Stamford ge-

Muehlhan B.V. Stralen en coaten ladingtanks

(1) Schroefcompressor Atlas Copco MAS

CFD geoptimaliseerde straalbuizen

aanwijzer RI 2700, hydraulisch aggregaat:

nerator, type UC274 en generatorset t.b.v.

PSI Pijpleidingen Dekleidingen

GA11 FF opgebouwd op 500L Lloyds ketel

Blommaert BVBA

type HPP 2700-360 } 2-1-0/11 kW, roeraan-

boordnet 62kVA, John Deere motor, type

Reintjes Benelux bvba

W&O Europe

Voormast type Improval, boordlichtbak-

drijving: type 4 DWKK 6080/75, hydrody-

4045H, Stamford generator, type UC224

2x WAF 364 L met reductie van 6,048:1

Afsluiters voor in de machinekamers

pompen pakket met Teamtec ejectoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Christian Westerink is in zijn vrije tijd paraat als opstapper bij de KNRM. (foto’s KNRM)
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Christian Westerink combineert werk als kapitein op tanker met reddingwerk

Binnenvaartschipper is ook KNRM-opstapper
Kapitein Christian Westerink
(27) combineert zijn
werk aan boord van de
binnenvaarttanker Nerodia
met zijn vrijwilligersfunctie
als opstapper aan boord van
KNRM-reddingboot Evert Floor,
gestationeerd in Elburg. De
eerste is 135 meter lang, de
tweede 9 meter.
“Ik werk op de Nerodia in een
14/14-schema. Dat betekent dat
ik veertien dagen thuis ben en
veertien dagen aan boord. We vervoeren voornamelijk brandstoffen vanuit Nederland en België
naar het Duitse achterland. Denk

aan bestemmingen als Rotterdam,
Amsterdam, Antwerpen, Duisburg,
Hanau en Mannheim.”
“In de veertien dagen aan boord
kan ik niet beschikbaar zijn voor
de KNRM. Maar de veertien dagen
thuis ben ik dat zoveel mogelijk.
Soms lastig omdat ik hierdoor
de helft van de oefeningen mis.
En geoefend blijven is wel heel
belangrijk, zowel bij de KNRM als
op mijn werk. Maar gelukkig kan
ik met mijn kennis voor de KNRM
nog steeds bijblijven.”

Veiligheid
De KNRM en de binnenvaart
gaan voor Christian goed samen.

Een paar jaar terug bracht Christian met de Nerodia op de Oude Maas een collega die in moeilijkheden was geraakt door een uitgevallen hoofdmotor, naar
een veilige haven.

“Veiligheid is bij beide partijen
van cruciaal belang. Ik vaar op de
reddingboot om mensen in veiligheid te brengen en aan boord
van de Nerodia moeten we veilig
werken.”
“Ten eerste omdat we met gevaarlijke stoffen rondvaren en ten
tweede omdat op zo’n schip, met
alle werkzaamheden en machines, gevaar altijd op de loer ligt.
Denk bijvoorbeeld aan overboord
vallen, struikelen en beknelling.
Het veilig werken wordt door onze
opdrachtgevers verwacht, maar
we willen het zelf ook! We willen
allemaal na veertien dagen gewoon
weer gezond en compleet naar
huis.”
“Als KNRM’er weet ik wat de gevolgen van niet veilig werken kunnen
zijn. Dat geeft mij een extra steun
in de rug om veiligheidsbewustzijn te creëren bij mijn bemanning
op de Nerodia. Ik probeer hen
te trainen in het herkennen van
gevaar. Door bemanningsleden
hier ter plekke over na te laten
denken tijdens besprekingen of
door ze aan te spreken wanneer ik
een onveilige handeling zie.”
“Ik vind het ook heel belangrijk
dat mijn bemanning mij aanspreekt wanneer ze van mijn kant
een onveilige handeling zien. Zo
probeer ik een situatie aan boord
te creëren waarin we elkaar durven
aan te spreken op onveilig gedrag.
In het belang van iedereen.”
“Op de reddingboot zie ik dit
ook. We werken als een team en
spreken elkaar aan wanneer dit
nodig is, om zo met elkaar tot

Christian werkt op de tanker Nerioda.

een zo goed mogelijk resultaat te
komen.”

Hulpverlening
Een gevolg van zijn vrijwilligerswerk bij de KNRM is dat Christian sneller geneigd is om te hulp
te schieten. “Dit resulteerde een
paar jaar terug in een hulpverlening waarbij ik een collega die op
de Oude Maas in moeilijkheden
was geraakt door een uitgevallen hoofdmotor, naar een veilige
haven heb gebracht. Drie andere
schepen voeren voorbij en deden
niks.”
“Ik kan, andersom, ook veel van
mijn binnenvaartkennis gebruiken op de reddingboot. Het navigeren, communiceren over de
marifoon, het radarvaren en het
manoeuvreren begrijp ik goed en
dat komt van pas op de reddingboot."
"Het is de kunst bij samenwerken
in een team om elkaars kwaliteiten en talenten te herkennen en
die vervolgens ook op de goede

plek in te zetten. Dat resulteert er
bijvoorbeeld in mijn geval in dat
ik vaak bij nachtelijke acties of
bij acties met slecht zicht – denk
aan mist – plaatsneem achter de
radar en zo de roerganger door
ons smalle inzetgebied begeleid.

Cirkel
“Nu is het besturen en navigeren
van de reddingboot natuurlijk
maar een klein percentage van
wat we allemaal moeten kunnen
en weten als opstapper. Ik ben
daarom erg blij dat ik in Elburg
collega’s aan mijn zijde heb die
op hun beurt mij helpen op de
vlakken waar ik minder goed in
ben. Denk aan het uitzetten van
zoekpatronen, het herkennen
van verwondingen, de EHBO of
het prioriteiten stellen tijdens een
incident.”
“Zo help ik, waar nodig, mijn collega’s met het besturen en navigeren van de reddingboot en helpen
zij mij bij de hulpverleningen. En
dat maakt de cirkel rond!”

7 mei 2019

32

Thecla Bodewes Shipyards levert duwboot aan CFT

Geringe diepgang gaf doorslag bij Ambitious
Thecla Bodewes Shipyards
heeft de Ambitious opgeleverd
aan Compagnie Fluviale de
Transport (CFT). Deze duwboot
wordt ingezet op de Donau en
geëxploiteerd door CFT Danube,
een dochteronderneming van
CFT.
Een belangrijk argument voor CFT
om voor deze KP1250 pusher te
kiezen was de geringe diepgang:
die is namelijk maximaal 1,50

meter. De Donau is de op een na
langste rivier van Europa, maar
wel een van de slechtst bevaarbare rivieren vanwege de lage waterstand. Met deze shallow water
pusher verwacht CFT door te kunnen varen, terwijl andere schepen
het af moeten laten weten.
CFT is onderdeel van de Sogestran
Group en is marktleider in het
Franse transport over binnenwateren. Om ook werk uit te kunnen
voeren op andere Europese rivie-

Aan duwboot Ambitious leverden o.a.:
Thecla Bodewes Shipyards Afbouwwerf

hydrodynamische profielroeren: 4 stuks

Beerens Handelsonderneming B.V.

HD 200 en straalbuis: 2 stuks Ø 1462 mm

Dakradarmast type Savanna, stuurhuistrap

type Optima

met verstelbare treden, loopbruggen,

HR Piping B.V.

boordlichtbakken, Davit WLL 300 kg, BX

Complete machinekamer installatie

woningdeur en wegneembare scepters

Kampers Shipyard B.V.

Breman Shipping Installation B.V.

Stuurhuis + hefkolom

Sanitary system (pipelines), hot water

Pon Power B.V. 2x Caterpillar C32 van elk

boiler, UV system, hydrophore pump,

1014 pk en 2x Caterpillar C4.4 generator-

sanitary equipment, airconditioning, air

sets van elk 86 kVA

handeling unit, several ventilation fans and

Scheepsschroevenreparatie Kampen

delivery grids

B.V. Levering schroef diameter 1660 mm,

De Waal Machinefabriek B.V.

5 blads

Stuwa schroefasinstallatie met schroefas-

Snijder Scheepselektro B.V. Complete

rem, Stuwa schroefasseals en stevenoog

elektrische installatie, touchscreens en

en hoospijp

PLC besturing, compleet nautisch pakket,

Damen Marine Components

camera systeem en gas detectie systeem

Stuurpaneel: SP2700, inclusief roerstand-

Veth Propulsion B.V. 1 Veth stuurrooster

aanwijzer RI 2700, hydraulisch aggre-

type VSG-1000 met Diesel motor (283 kW

gaat: type HPP 2700-360 } 0-2-2/11 kW,

/ 1800 rpm)

(foto’s Thecla Bodewes Shipyards)

roeraandrijving: type 4 DWKK 6080/75,

ren heeft CFT eind 2018 dochteronderneming CFT Danube opgezet, met het hoofdkantoor in
Bratislava. Daarvandaan gaat de
Ambitious de Donau bedienen.

KP1250 Pusher
Thecla Bodewes Shipyards heeft de
afgelopen jaren zeven duw
boten
van het type KP1250 geleverd aan
klanten over heel de wereld. Met
een paar klantspecifieke aanpassingen voldeed de KP1250 geheel
aan de wensen van CFT.
Zo wilde CFT wat extra vermogen

en daarom is deze duwboot uitgerust met twee Caterpillar-hoofdmotoren: CAT C32 met 2 x 746
bkW. Hiermee is hij prima in staat
de vier duwbakken van CFT te
duwen. Die zijn elk 79 meter lang
en 11,45 meter breed.
De voorgaande duwboten waren
uitgevoerd met een 2-traps hef
kolom voor het stuurhuis waarmee de maximale hoogte 10,60
meter was. CFT wilde graag hoger komen met het stuurhuis,
voor een betere zichtlijn over de
bakken. Daarom is de Ambitious

uitgerust met een 3-traps hef
kolom, waardoor de maximale
hoogte 12 meter is geworden.
De kruiplijn van de KP1250 is
5 meter. De boot is 29,5 meter
lang en 11,20 meter breed.

Langdurige relatie
Thecla Bodewes Shipyards en CFT
hebben al een jarenlange relatie. Zo leverde de werf eerder de
innovatieve
minerale
oliënduwbak SM9 en de LGP-tankbakken Crzes en Hermitage. Die varen
op de Rhône voor CFT GAZ.

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Informatie over alle
Donau-bruggen staat online
De Oostenrijkse
vaarwegbeheerder via donau
heeft de belangrijkste kenmerken
van alle Donau-bruggen online
opvraagbaar gemaakt om de
goederen- en passagiersvaart te
ondersteunen bij het opstellen
van hun reisplanning.

(foto Scoutingvereniging Admiraal de Ruyter)

Scouts bouwen zelf nieuwe sleepboot
De leden van Scoutingvereniging
Admiraal de Ruyter uit Krimpen
aan de Lek zijn sinds januari
2018 bezig met een ambitieus
project: de scouts bouwen
zelf een nieuwe sleepboot
voor hun Scoutinggroep. Via
crowdfunding en sponsoring
zamelen ze geld in, maar het
bouwen doen zij helemaal zelf:
er is genoeg kennis en ervaring
aanwezig binnen de vereniging.
Voor een waterscoutinggroep als
die van Admiraal de Ruyter is een
goede sleepboot onmisbaar op het
water. Tijdens de bijeenkomsten
van de groep, die voornamelijk in
het teken staan van sport en spel,

gaan de jeugdleden het water op
in zes lelievletten en vier juniorvletten.
Door de stroming en de drukke
beroepsvaart op de Lek is een goede sleepboot erg belangrijk voor
de veiligheid van de leden.

Eisenpakket
Kris Blanken, werkzaam als assistent-projectmanager bij scheepswerf Zwijnenburg en al van jongsaf aan lid van de waterscouts: “De
oude sleper heeft vele jaren dienst
gedaan, maar zo’n drie jaar geleden al staken wij de koppen bij
elkaar om voor een nieuwe sleper
te gaan zorgen.”
“Wij hadden een flink eisenpakket

waaraan de boot moest voldoen
en met alle kosten die daarmee
gepaard gaan, was er maar één uitkomst mogelijk: zelf bouwen."

Leerzaam
Een geweldig en leerzaam project waarmee wij ook jongeren
enthousiast weten te maken voor
de scheepsbouw, havens en logistiek.”
Voor het eind van 2019 hopen de
waterscouts het project af te ronden. Ze zijn daarvoor afhankelijk
van sponsors en de uren die de
vrijwilligers in het project kunnen
steken.

In
samenwerking
met
experts uit de Donau-oeverstaten
bracht via donau onder meer de
locatie van de bruggen in kaart.
Ook gegevens over de doorvaarthoogte bij de hoogste
waterstand, de doorvaartbreedte
bij laagwater, de belangrijkste
pegels, het aantal doorvaart-

openingen en de toegestane
doorvaartrichting zijn bijeengebracht .
Het verzamelen en ontsluiten
van deze data werd door Europa
ondersteund via het RIS COMEXproject. Via donau zal alle gegevens continu actualiseren.
De lijst is te raadplegen op
www.viadonau.org.
Via donau wijst er nog wel op dat
de beslissing om een brug te passeren de verantwoordelijkheid
van de schipper is. De organisatie
kan op basis van de data die zij
beschikbaar stelt niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele
schade.

Training over brandstoffen en
smeermiddelen
Op donderdag 23 mei houdt
Mobil-distributeur Den Hartog
een technische training over de
nieuwe emissie-eisen voor de
scheepvaart: zowel IMO als Stage
V.
De bijeenkomst vindt plaats bij
het bedrijf in Groot-Ammers en
duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Aan de orde komen onderwer-

pen als de gevolgen van de Stage
V-norm voor smeermiddelen en
brandstoffen en hoe het beste kan
worden omgegaan met eventuele
motorproblemen.
Meer informatie is te verkrijgen
via (0184) 66 12 75 en op de
stand van Den Hartog tijdens
Maritime Industry: stand B102.

De ene trend is de andere niet
Ik vraag mezelf regelmatig af:
zijn we helemaal doorgeslagen
op deze planeet? De ontwikkelingen, trends en hypes volgen
elkaar in een nauwelijks bij te
benen tempo op.
Onhaalbaar vind ik het zelf om
alles te volgen, laat staan toe te
passen in ons bedrijf – en niet te
vergeten in ons privéleven.
Daarentegen is het wel een normaal gegeven dat je bekijkt wat
jouw toekomstvisie/doel is voor
over vijf tot tien jaar. Daar moet
je voortdurend aan toetsen en op
inspelen.
Mijn filosofie is altijd geweest
om een stabiel bedrijf neer te zetten en te behouden. Dat is ook
prima gelukt. Ik heb een krachtig
fundament opgebouwd; dat geeft
rust en dat draag je dan ook
uit naar de mensen

met wie je werkt. Dat vind ik
persoonlijk een groot (en
onbetaalbaar) goed.
Hoe ga jij om met de ontwikkelingen in de binnenvaart?
Wat betekenen ze voor jouw
visie en toekomst? Wat staat de
scheepvaart van de 21e eeuw te
wachten.
Ik geef op deze plaats slechts enkele ontwikkelingen die spelen:
• Gaan we autonoom varen? De
technologie vliegt vooruit en dat
roept de vraag op bij een aantal
bedrijven of in de toekomst de
containerschepen überhaupt nog
door mensen worden bestuurd.
Hier kan je zelf al mee

aan de slag. Het is wel een lastige
juridische kwestie die veel
vragen oproept. Bijvoorbeeld
over de aansprakelijkheid als er
iets misgaat.
• Er komen steeds meer goederen
via de Rotterdamse haven het
land binnen. Het aantal zeeschepen dat de haven aandoet, groeit.
Er moeten meer containers
vervoerd worden. Wat heeft dit
voor gevolgen en kunnen wij dit
in ons landje wel aan qua infrastructuur?
• Zijn de rivieren nog wel
geschikt om grotere schepen

MRS. SCHEEPSSCHROEF

te faciliteren? De Maas is ooit
geschikt gemaakt voor vervoer
per schip voor onder andere
bulktransport vanuit de mijnen.
De prognose voor 2040 is dat
het aantal scheepspassages van
28.000 naar een kleine 30.000
stijgt en dat het gemiddelde laadvermogen van circa 1.700 naar
2.223 ton gaat.
En zo kunnen we eindeloos
verder opsommen. Naast alle
snufjes en nieuwe ontwikkelingen aan boord. Denk alleen
al aan

door Dymphina Jooren (directeur Jooren Scheepsschroeven)

telefoons, computers en aandrijvingen.
Ontwikkelingen doorzetten doe
je niet op gezette tijden. Het
heeft geen begin en geen einde.
Flexibel zijn, meebewegen of
juist tegen de stroom in gaan…
Dat zijn je eigen keuzes.
Zelf zwem ik graag zo af en toe
ook eens tegen de stroom in.
Ook dat werkt zeer verrassend,
kan ik je uit eigen ervaring meegeven.
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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
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3313 LC Dordrecht
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