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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
“Laat Europese regels
verduurzaming niet
hinderen”

Stefan Meeusen laat
grotere en sterkere
NPRC achter
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Schippers doen mee aan
Lopen voor Lyme
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DeConTrans: met 24
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Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com

+31 164 212420
sales@woeurope.com
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MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

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

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Eén op de drie kleine
schepen is verdwenen
De vloot kleine drogeladingschepen is in Nederland tussen
2007 en 2018 met bijna een
derde (31,5 procent) gekrompen.
Ook de vervoersprestatie nam af.
Tussen 2014 en 2018 daalde die
met 3,2 procent, terwijl die van
de drogeladingvaart als geheel
in die periode juist met 7,6
procent groeide.
Dat staat in het onderzoek Het
kleine drogeladingschip op de radar
van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het onderdeel van het ministerie van I en

W analyseerde daarvoor reisdata
van Rijkswaterstaat. Kleine schepen zijn in de definitie van de onderzoekers schepen tot en met 85
meter en een maximaal laadvermogen van 1.500 ton.
Ruim 70 procent van de geregistreerde Nederlandse drogeladingvloot valt daaronder. Samen vormen ze 40 procent van de totale
capaciteit.

Lichtpuntjes
De kleine drogeladingvaart is van
belang voor toekomstig duurzaam
vervoer over water, stelt het KiM.

www.visscherscheepsrep.nl
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Tel. 0031 (0)184-496363

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

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

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

Het instituut ziet ook lichtpuntjes:
De gemiddelde beladingsgraad
is hoger dan die van de totale
drogeladingvaart en het aantal reizen steeg tussen 2014 en 2018 met
gemiddeld 3,6 procent. De overslag in binnenhavens aan kleine
vaarwegen groeide tussen 2011 en
2018 bovengemiddeld: 13,2 procent tegen 7,5 procent bij de totale
overslag langs vaarwegen.
Voor toekomstig duurzaam transport verwachten verschillende
organisaties dat de kleine drogeladingvaart een belangrijke rol
blijft spelen, aldus het KiM. Dat
noemt de kleine drogeladingvaart
“een interessant maar onderbelicht onderdeel van het goederenvervoer”.
Het KiM noemt 'horizontale
samenwerking' kansrijk voor de
toekomst van de kleine drogeladingvaart. Dat kan leiden tot meer
mogelijkheden om capaciteitsmanagement te verbeteren, meer
stabiliteit in prijsvorming te
realiseren en om gezamenlijk tot
betere tarieven te komen.

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

|

+31 (0)184 67 62 62
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Met 104 TEU door Doornik
De aanpassingen aan de
Boven-Schelde in Doornik
zijn afgerond. Op vrijdag 31
januari voer voor het eerst
een klasse Va-schip door de
stad. De Samarkand, door
Contargo gecharterd, bracht
104 containers van Antwerpen
naar de Contargo-terminal bij
Valenciennes.
De verbreding van de Schelde bij
Doornik maakt deel uit van het Europese Seine-Schelde-project, dat
de stroomgebieden van Seine en
Schelde beter met elkaar verbindt.
Er kunnen voortaan klasse Va(container)schepen varen; dat
betekent met vier rijen containers
breed in plaats van drie.

Varen doe je samen
gaat nog minimaal
vijf jaar door
‘Varen doe je Samen!’ gaat nog
zeker vijf jaar door. De voor
deze veiligheidscampagne
samenwerkende organisaties
hebben voor 2020-2025 opnieuw
hun medewerking toegezegd. Op
vrijdag 7 februari ondertekenden
ze het nieuwe convenant
tijdens Boot Holland, de
watersportbeurs in Leeuwarden.
Daarmee gaat de campagne, die
inmiddels ruim twaalfenhalf
jaar loopt, een nieuwe fase in.
Met de ondertekening onderstrepen alle partners het belang van
de campagne en de samenwerking. Ze vinden het van groot
belang om aandacht te blijven
besteden aan het vergroten van
het veiligheidsbewustzijn van
verkeersdeelnemers op het water.
“De binnenvaart groeit, de schepen
worden groter en de recreatievaart
neemt qua variatie toe. Het wordt
drukker op verschillende plekken
en de manier van recreëren op en
aan het water verandert. Streven
naar meer veiligheidsbewustzijn
op het water is dan bepaald geen
overbodige luxe”, meent projectleider Rowena van der Maat.
De campagne is erop gericht
beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten
bewust te maken van elkaars
gedrag en beperkingen op het
water, met name daar waar recreatievaart
en
beroepsvaart
samen gebruikmaken van een
vaarweg, en daarmee de veiligheid
te vergroten.
Het nieuwe convenant is ondertekend door Rijkswaterstaat,
provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam,
Koninklijke
BLN-Schuttevaer,
KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC,
Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij
Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.

De Samarkand is 110 meter lang
en 11,40 meter breed. Het schip
vervoert op twee lagen 104 TEU.
Het schip heeft twaalf reeferplekken.

Contargo
“Dankzij de verruiming van de
Schelde hebben wij ons transportplan tussen onze containerterminal aan de Schelde en de havens
van Antwerpen en Rotterdam
kunnen aanpassen”, aldus Gilbert
Bredel, directeur van Contargo
North France.
Hij vervolgt: “We kunnen nu
wekelijks meer capaciteit aanbieden en tegelijkertijd de CO2en fijnstofuitstoot met 30 procent
reduceren.”

(foto Coralie Cardon)

KSCC organiseert weer vakantievaartocht
Het KSCC organiseert ook
dit jaar een vakantievaartocht
voor hulpbehoevenden. Dat
gebeurt in samenwerking met
de Landelijke Parochie voor
de binnenvaart-, circus- en
kermisgemeenschap. De tocht
vindt van zondag 28 juni tot en
met vrijdag 3 juli plaats met de
Prins Willem-Alexander.
De opstapplaats is in Harderwijk
en in Arnhem gaan de gasten

weer van boord. Vakantieschip
Prins Willem-Alexander is speciaal uitgerust voor mensen die niet
mobiel zijn en hulpbehoevend
zijn.
Deze zesdaagse vaarvakantie is
bedoeld voor iedereen uit de binnenvaart, de circus- of kermisgemeenschap die (één op één)
hulp nodig heeft en niet zelfstandig op vakantie kan gaan. Hoewel
organisator KSCC katholiek is,
zijn ook mensen met een andere

levensovertuiging van harte welkom.

Vrijwilligers
Circa veertig vrijwilligers varen
mee en staan dag en nacht klaar
om de vakantiegangers te begeleiden en hulp te verlenen. In het
verleden bestond het gezelschap
uit mensen van 30 tot 100 jaar.
Met alle activiteiten, het eten en
drinken aan boord en de bezienswaardigheden belooft het een on-

vergetelijke vakantie te worden.
De kosten voor deze geheel verzorgde vakantie bedragen 695
euro per persoon. Het complete
programma van de vaarvakantie
staat op www.kscc.nl.
Aanmelden kan per post (KSCC,
postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
- vermeld ‘PWA-vakantie 2020’),
mail (info@kscc.nl) en telefoon
((024 - 377 75 75). Vervolgens
wordt
een
inschrijfformulier
opgestuurd.

Stage V-erkenning voor EURO VI-motoren
NPS Diesel en Vink Diesel
hebben de definitieve
erkenning van EURO VIvrachtwagenmotoren als
gelijkwaardig aan stage V
binnen. De bedrijven hebben
vier jaar gewerkt aan de
aanpassing van MX-11 en
MX-13-motoren van DAF/
PACCAR voor de binnenvaart.
Ze zijn daardoor schoner dan
de nieuwe emissienorm voor de
binnenvaart en daarnaast ook
zuiniger en stiller.
De uitstoot is aanzienlijk lager: tot
98 procent minder stikstofoxiden
en 99 procent minder roet. Het
brandstofgebruik ligt minimaal 16
procent lager dan dat van CCR2scheepsdiesels. De motoren zijn
leverbaar in vermogens van 220
tot 390 kW.

Hertgers stelt dat de vraag naar
schone en duurzame motoren
vanuit de binnenvaart niet nieuw
is.
“In 2016, tijdens de Maritime
Industry-beurs in Gorinchem,
werd besloten samen te werken
met Vink om de Euro VI-technologie toegankelijk te maken voor
de binnenvaart. Dit vanuit onze
passie voor de techniek, de toen
nog toekomstige Stage V-emissiewetgeving en de bewustwording
dat ook de binnenvaart oplossingsgericht zou moeten bijdragen
in de klimaatproblematiek.”

Minder brandstof
De Euro VI-motor werd bij Vink
gemariniseerd en de eerste twee
units werden ingebouwd op het
ms Noord van De Klerk Werkendam.
“Dit pilotproject is vervolgens
gebruikt om met de betrokken
nationale instanties in gesprek te
komen over hun rol in het certificeringsproces. Sinds 2017 hebben
we al ruim twintig Euro VI installaties in de vaart gebracht”, zegt
Sander Langenberg.
Onder andere op het ms Wantij
van de familie Fernhout. Ook La

Coruna, een canal-du-nord-schip,
werd in 2019 voorzien van een
nieuwe DAF/PACCAR MX13 390
kW. “De keuze voor Euro VI maakte het voor ons technisch haalbaar
en betaalbaar om verder te kunnen met ons schip”, vertelt schipper-eigenaar Thierry Vleminckx.
“Ons brandstofverbruik is met
ruim 16 procent gedaald. De complete installatie neemt aanzienlijk
minder ruimte in beslag en is vele
malen stiller dan de oude. Gezien
de actuele ontwikkelingen en stikstofproblematiek is dit het juiste
moment om te vergroenen.”

Tekort aan motoren
“Dieselmotor
en
uitlaatgasnabehandeling zijn zo compact
dat zelfs het hermotoriseren in
bestaande, veelal kleine, machinekamers geen enkel probleem
is”, vertellen Stenn Hertgers,
sales engineer bij NPS Diesel, en
Sander Langenberg, managing
director van Vink Diesel.
“Het extreem lage brandstofverbruik en de lange onderhoudsintervallen resulteren in een zeer
korte terugverdientijd. Per draaiuur kost de Euro VI-motor daardoor dus minder dan een vergelijkbare CCR2-motor.”

Sander Langenberg (links) en Stenn Hertgers laten de bevestiging zien dat de
aangepaste Euro VI DAF/PACCAR-motoren aan de eisen van Stage V voldoen.
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Europarlementariër Caroline Nagtegaal waarschuwt dat Europese regelgeving
verduurzaming niet in de weg mag staan

“Beperk binnenvaart niet bij overstap
op alternatieve brandstoﬀen”
Europese regelgeving moet
de binnenvaart de ruimte
geven om te verduurzamen en
zeker niet de mogelijkheden
voor ondernemers beperken.
Daarvoor vreest de Nederlandse
Europarlementariër Caroline
Nagtegaal van de VVD.
Eind januari drong ze er bij Europees Transportcommissaris AdinaIoana Valean op aan dat Europa
de binnenvaart niet moet hinderen bij de toepassing van nieuwe,
schonere brandstoffen.

Duidelijkheid
“Geef ons duidelijkheid, dat is
wat ik heel vaak hoor van binnenschippers. De binnenvaart wil heel

graag de stap maken naar duurzame brandstoffen. Het is eigenlijk
alleen het gebrek aan duidelijkheid vanuit Europa dat ze daarvan
weerhoudt.”
Nagtegaal pleitte ervoor dat de
Europese regelgeving het gebruik
van bijvoorbeeld LNG, waterstof,
elektriciteit, biobrandstoffen toestaat en de infrastructuur om te
bunkeren of te laden er komt.
Bij de komende aanpassing van
de TEN-T-richtlijn voor transEuropese transportnetwerken en
andere wetsvoorstellen in het kader van de Green Deal moet daar
volgens Nagtegaal rekening mee
gehouden worden.
Tegenover deze krant legt ze uit
waarom ze zich zorgen maakt: “Er

Stefan Meeusen verlaat NPRC
Stefan Meeusen stopt als CEO
van de NPRC. Hij heeft de
leden en medewerkers van de
binnenvaartcoöperatie daarover
geïnformeerd: “Voor mij is de
tijd aangebroken om een nieuwe
uitdaging te zoeken. Mijn
persoonlijke reis moet verder,
naar onbekende havens met
onbekende uitdagingen.”
“Stefan heeft zich de afgelopen
tien jaar met hart en ziel ingezet
voor de NPRC”, schrijft Frank Ex,
voorzitter van de raad van commissarissen. “Sinds zijn aantreden in
2010 heeft hij op gestructureerde
wijze de coöperatie als organisatie
laten groeien. Daarbij was niet het
doel de groei van omzet, maar het
toevoegen van waarde in de logistieke keten en het ontwikkelen van
kennis binnen de organisatie.”
Met resultaat, gaat Ex verder. “Dagelijks varen meer dan 200 schepen voor de NPRC en is de NRPC
de 2 na grootste binnenvaartvervoerder van Europa. Wij vervoeren
13 miljoen ton lading per jaar over
de Europese wateren. Dat succes
komt vooral door de innovatieve
aanpak op gebied van duurzaamheid, logistiek en digitalisering.
Stefan Meeusen heeft in 10 jaar
tijd de NPRC getransformeerd tot
een organisatie waar medewerkers,
ondernemers en klanten in nauwe
samenwerking de logistieke keten

zijn plannen om schepen te laten
varen op waterstof en de techniek
is inmiddels voorhanden, maar de
schepen kunnen nog niet gecertificeerd worden doordat waterstof
nog niet goedgekeurd is. Er is ook
nog helemaal geen mogelijkheid
om waterstof te bunkeren.”

Haalbaar en betaalbaar
“Europa heeft allerlei ambitieuze
plannen om CO2 te reduceren.
Daar ligt ook heus een taak voor
de hele logistieke sector, maar het
realisme dat daarvoor nodig is,
mis ik soms. Het moet voor ondernemers wel haalbaar en betaalbaar
zijn.”
Nagtegaal vindt het onterecht dat
LNG de laatste tijd wordt wegge-

Kosten blijven dit
jaar redelijk stabiel
De kosten voor het vervoer per binnenvaartschip stabiliseren dit jaar
min of meer. Wel zijn er verschillen te zien tussen scheepstypen,
en groottes. De kostenontwikkeling
varieert van -2,9 tot +1,4 procent.

Stefan Meeusen. (foto NPRC)

van de toekomst vormgeven.”
De raad van commissarissen heeft
al een opvolger op het oog. “Deze
man/vrouw stellen wij binnenkort
graag aan u voor. De komende
maanden blijft Stefan beschikbaar
voor alle lopende zaken en voor
het inwerken van zijn opvolger.”
De raad van commissarissen dankt
Meeusen voor zijn “niet aflatende
inzet voor onze coöperatie. Voor
zijn visie en zijn eigenwijze weg
naar voren, altijd naar voren. Voor
zijn drang naar innovatie, groei en
samenwerking. Hij, een schipperszoon, bleek de schipper die we het
afgelopen decennium nodig hebben gehad. Nu we als organisatie
dankzij Stefan in ander vaarwater
zijn gebracht is het ook tijd voor
een nieuwe stuurman.”

Dat blijkt uit de nieuwste kostenrapportages die Panteia voor
de binnenvaart heeft gemaakt in
opdracht van het CBRB. Schepen
die veel vaaruren maken, zien
als gevolg van de verwacht lagere
brandstofprijzen (-7,1 procent)
hun kosten mogelijk zelfs iets
dalen. Daar staat tegenover dat
schepen met weinig vaaruren, zoals
op de binnenlandse en de NoordZuid-markt, met hogere kosten te
maken hebben. Dit komt door de
stijging van de verzekeringskosten,
arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud.
In 2019 stegen de kosten voor de
binnenvaart over de gehele linie.
Op de rentelasten na, noteerden
alle kostencomponenten een stijging. Daarvan was de stijging van
de verzekeringskosten het grootst,
maar ook de bijdrage van de arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud was niet bepaald
gering. De totale kostenstijging in
het jaar 2019 bedroeg 1,9 tot 2,7
procent.

zet als vervuilend, nu de Europese
Commissie van plan is om alle
fossiele brandstoffen af te schrijven. “Terwijl LNG een heel schone
brandstof is: je hebt minder stikstof en zwavel. Wees niet te rigoureus om dit soort oplossingen
opzij te schuiven. Zeker in de transitiefase waarin we nu zitten. Het
is een én-én-én-verhaal.”
Ze vindt het ook niet fair tegenover
binnenvaartondernemers die juist
hebben geïnvesteerd in LNG. “Begrijp me niet verkeerd: ik zie echt
wel kansen voor de binnenvaart in
de Green Deal, maar je kunt van
een schipper niet verwachten dat
hij even zijn schip gaat refitten of
een nieuwe aanschaft. Het is geen
fiets…”

Zwolse haven
huldigt
Thecla Bodewes
Thecla Bodewes is door Port
of Zwolle uitgeroepen tot
Havenondernemer van het Jaar
2019. De succesvolle directeureigenaar van TB Shipyards
ontving de prijs vrijdag 7
februari tijdens het jaarlijkse
Havendiner Regio Zwolle.
TB Shipyards telt vier werven: in
Kampen, Meppel, Harlingen en
Stroobos. Ze bouwen uiteenlopende soorten schepen, waarvan
een groot deel voor buitenlandse
opdrachtgevers bestemd is.
“Thecla Bodewes is een onderneemster in hart en nieren”,
staat in het juryrapport. “Zij is
een vrouw met een no-nonsense
mentaliteit die gevoel heeft voor
het leiden van een bedrijf vanuit familiewaarden en die oog en
hart heeft voor haar personeel.
Zij denkt niet in problemen,
maar in kansen en is een innovator. Zo richt zij zich met haar
bedrijf Maritima Green Technology op projecten, zoals het
maken van autonoom varende
drones voor de offshore-industrie
en rondvaartboten varend op
waterstof.’
In 2011 werd Bodewes uitgeroepen
tot Zakenvrouw van het Jaar.

Overslag daalt in Duisburg
Dalende kolenvolumes, de
staalcrisis, onduidelijkheid
over de energietransitie en
de kwakkelende conjunctuur
maken het de haven van
Duisburg lastig. De totale
goederenoverslag in Duitslands
grootste binnenhaven daalde in
2019 met zo’n 6 procent naar
ruim 61 miljoen ton.

Industriebedrijven in NoordrijnWestfalen zitten in zwaar weer
en zijn onzeker over de politieke
koers inzake energietransitie.

Nieuwe containerterminal
Terwijl de kolen- en staaloverslag
in Duisburg met 20 procent daalde, bleef de containeroverslag met

4 miljoen ton min of meer stabiel.
Containers zijn voor duisport de
belangrijkste goederengroep.
Het havenbedrijf zet al jaren in op
het versterken van de containerinfrastructuur en gaat samen met het
Chinese Cosco Shipping en andere partners een nieuwe containerterminal bouwen.

Goederentransporten uit met
name Oost-Europa kunnen hierdoor van de weg naar het spoor
verschuiven.
Maar ook de sterke containerstrategie zal volgens havendirecteur Erich Staake niet kunnen
voorkomen dat duisport de gevolgen van de moeizame economie
voelt.

4us

Je zou bijna vergeten dat virussen
oorspronkelijk niet in computers
zitten maar in de lichamen van levende wezens. Een virus ‘van vlees
en bloed’ is zelf het kleinst denkbare
levende wezen. Het is niet meer dan
een ﬂard van een DNA-streng die zich
alleen kan vermenigvuldigen door
zich te nestelen in de cellen van een
organisme, bijvoorbeeld een mens.
Tot zover de biologieles.
Het Coronavirus dat eind vorig jaar
in het Chinese Wuhan opdook, verspreidt zich niet alleen in de (sociale)
media. Gaandeweg raken wereldwijd steeds meer mensen besmet.
Nog lang niet zoveel als met het
griepvirus, maar er gaan relatief
meer mensen aan dood en de medici weten zich er nog geen raad mee.
Dus: dreiging. Voordat we allemaal
(niet meer verkrijgbare) mondkapjes
willen kopen: we zijn hier goed
voorbereid. We zeggen nog net niet:
laat maar komen.
In sommige sectoren gaat het echter
goed mis, want we zijn tegen wil en
dank de afgelopen 20 jaar nogal verstrengeld geraakt met de Chinese
economie. En die is een beetje aan het
vastlopen, want daar loopt niet voor
niets iedereen met een mondkapje
voor. Veel fabrieken in China staan
in het (armere) binnenland. Het binnenlands vervoer in China werd beperkt om verspreiding van het virus
tegen te gaan. De zeehavens krijgen
daardoor minder aanvoer en slaan
dus minder over naar de schepen
die onder andere Amerika en Europa
van onvoorstelbaar veel in container
verpakte goederen voorzien. Dat zijn
consumptiegoederen maar ook onderdelen voor bijvoorbeeld auto’s.
De autofabrikanten zelf konden eind
vorige week niet aangeven hoeveel
en wat de gevolgen zijn. Deze onderdelen komen van toeleveranciers van
toeleveranciers van toeleveranciers.
Lekker ingewikkeld zodat niemand
weet hoe het precies zit.
In Korea zijn hele fabrieken al stilgelegd omdat de aanvoer van onderdelen stokt. Het eﬀect in Europa
laat nog op zich wachten want de
schepen zijn ruim vier weken onderweg. Je ziet landen dichter bij China
in de stress schieten. Australië laat
geen enkel schip uit China de havens
meer binnenvaren zonder de garantie dat de bemanning virusvrij is. In
Rotterdam is men wat laconieker,
want de incubatietijd van het virus is
maximaal twee weken, dus de ziekte moet zich al geopenbaard hebben
voor het schip uit China arriveert,
luidt de niet echt geruststellende redenering. Zeerederijen passen hun
vaarschema’s aan omdat er in China
minder lading is. Nu al wordt voor de
Chinese havens gerekend met 6 miljoen TEU minder dit jaar.
80 procent van de wereldhandel in
goederen gaat over zee. Van de top
10 van zeehavens liggen er 7 in en 2
vlakbij China (in Korea en Singapore).
Blijft er één over: Rotterdam. Straks
heel even weer nummer één.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG

11 februari 2020

4

Werken bij Reederij P. Kooij
in Amsterdam
Bent u na het lezen van een van onze vacatures gelijk enthousiast? Solliciteer dan via
info@rederijkooij.nl. U ontvangt zeer snel een reactie van ons. Of check de website
voor meer informatie.

Vacature Schipper M/V Voltijd en Deeltijd
Rederij Kooij is op zoek naar enthousiaste rondvaartschippers. Als schipper vaart u
zowel elektrisch als gemotoriseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de elektriﬁceren
van de vloot. Wij werken met eigen voltijd of deeltijd contracten. Werken op
ZZP-basis is niet mogelijk.
Functie-eisen
• Schippers zijn in het bezit van het Groot Vaarbewijs en Marifooncertiﬁcaat
Wat bieden wij
• Een goed basissalaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een zeer persoonlijke werksfeer;
• Snel kans op een vast contract;
• Kans op varen op een vast schip;
• Een vast werkrooster of een variërend werkrooster;
• Ruime inwerktijd om de Amsterdamse grachten te leren kennen en omgaan met
de gidsencomputer.

Technisch medewerker scheepswerf Rederij Kooij (m/v)
Je bent met een klein team verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud en
het hellingen van de schepen. De vloot bestaat uit historische rondvaartschepen.
Momenteel wordt de vloot omgebouwd naar 100% elektrisch rondvaartboten.
Functie wensen/eisen
• Je bent technisch opgeleid
• Je hebt vijf jaar relevante ervaring
• Je bent ﬂexibel
• Je neemt graag initiatief
• Je bent leergierig
• Je hebt organiserend vermogen

• Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden
• Je bent bereid om nieuwe dingen
te leren
• Je hebt basiskennis van elektra,
houtbewerking, metaalbewerking/
lassen.

Wij bieden
• Afwisselend werk in een
informele werksfeer
• Een uitstekend salaris

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Pensioenregeling
• Reiskostenvergoeding
• Eigen parkeergelegenheid

 020 - 6233810

Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1ste Kapitein
2de Kapitein
(zzp’ers zĳn ook welkom)
vrĳe tĳdsregeling 2-2 / 4-2 / 4-4
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bĳ de betreffende functie behoren een Rĳnpatent /
Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
email je CV naar riverimpuls@icloud.com

 www.rederijkooij.nl

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

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen

Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

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

“Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Als Captain+ ken ik de taken
van een kapitein als geen ander,
maar weet ik ook dat er vandaag de
dag méér gevraagd wordt van een
goed leider. Ik kan manoeuvreren én
motiveren. Sta voor, naast en achter
mijn bemanning. En ben ook niet te
beroerd om een potje te koken, als dat
zo uitkomt. Captain+ is voor mij geen
functieomschrijving, maar een titel
die ik met eer draag.”

WORD OOK EEN

CAPTAIN

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU
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Binnenvaartteam doet mee aan Lopen voor Lyme
DOOR OLIVIA KOOIMAN

Op 4 april vindt de derde editie van
Lopen voor Lyme plaats, een wandelen hardloopevenement om geld in te
zamelen voor chronische patiënten die
lijden aan de ziekte van Lyme. Esther
Goudriaan (47) en haar dochter Caroline
(24) van motorschip Concordia, die
allebei de ziekte hebben, doen mee. “We
krijgen heel enthousiaste reacties en er
zijn al vier schippersgezinnen die met ons
mee lopen”, vertelt Esther.
Lopen voor Lyme wordt gehouden bij het
Henschotermeer in Woudenberg. Normaliter lopen teams voor een specifieke chronische Lyme-patiënt. Die ontvangt het geld
rechtstreeks om behandelingen, medicijnen, onderzoeken en dergelijke te kunnen
bekostigen. Meer dan 25 procent van de
patiënten heeft uit eigen zak namelijk al
meer dan 10.000 euro uitgegeven aan de
ziekte.
Tijdens deze editie is het ook mogelijk om
als team voor het Lymefonds te lopen. Daarvoor hebben Esther en Caroline gekozen.

Verkeerde diagnoses
“Er is heel veel geld nodig voor onderzoek
naar en behandeling van mensen die de
ziekte van Lyme hebben. Caroline en ik hebben vaak bij de arts gezeten en alleen al het
traject tot de diagnose is duur. Uiteindelijk
kregen we de diagnose fibromyalgie, een
reumatische aandoening. Daar legden we
ons in eerste instantie maar bij neer”, vertelt
Esther.
De klachten namen bij beiden vrouwen
echter niet af en met Carolines opmerking
“er is nog steeds iets stuk in mijn lichaam”

zijn de artsen verder gaan onderzoeken. “Alles viel op zijn plek toen we hoorden dat we
de ziekte van Lyme hebben. We kregen allerlei kuren en knappen langzaam op”, zegt
Esther.
Toen de twee in aanraking kwamen met
Lopen voor Lyme, twijfelden ze geen moment om mee te lopen. “Dit is het minste
wat we kunnen doen. We weten wat mensen
met Lyme en mensen uit de omgeving van
deze patiënten meemaken en door mee te
lopen kunnen we toch een beetje helpen.”
Dit doen zij niet alleen, want meerdere
gezinnen uit de binnenvaart werden geraakt
door het verhaal en sporten graag mee.

Steentje bijdragen
Daniëlla Pulleman van ms Albatros,
Godefrieda en Carina Hoogendoorn van
ms Volonta, Bas en Anita Hovestadt van ms
Egilodan, Damian en Danique Verburg van
ms Aqua Myra en de andere gezinsleden van
Esther en Caroline hebben gedoneerd aan
het Lymefonds en vormen een team. Myra
Verburg is teamcaptain en het aanspreekpunt van het team voor de organisatie.
De vier schippersgezinnen gaan twee uur
aan een stuk wandelen. Het parcours, rondom het Henschotermeer, heeft een rondelengte van 2,45 kilometer.
Om 17.00 uur finisht iedereen tegelijk. De
starttijden zijn daarop afgestemd. Iemand
die bijvoorbeeld drie uur gaat hardlopen,
start dus om 14.00 uur en iemand die vier
uur gaat wandelen begint om 13.00 uur.
“Het is geweldig dat al die mensen zich op
deze manier voor het fonds inzetten. Dat
motiveert ons en geeft een lach op het gezicht. Het is fijn dat mensen kennismaken

Esther en Caroline Goudriaan: “Dit is het minste wat we kunnen doen.” (foto privécollectie)

met Lopen voor Lyme en hun steentje willen
bijdragen. ”
Team Lymefonds kan via www.lopenvoorlyme.nl/team/lymefonds ondersteund wor-

den. Op de website van Lopen voor Lyme
staat onder meer uitgelegd hoe de inschrijving werkt, wat er met donaties gebeurt en
wat lopers op de dag kunnen verwachten.

Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme is de snelst groeiende infectieziekte van Nederland (en Europa).
De ziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia bacterie die kan worden opgelopen na
een tekenbeet. Jaarlijks lopen gemiddeld 27.000 Nederlanders Lyme op. Eén op de tien
ontwikkelt chronische Lyme en houdt ernstige en langdurige klachten.

In verband met uitbreiding zijn wij op zoek naar:

Leerling bootman
Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

3e Kapitein/Stuurman met patent
Aflos kapitein
Opstappers
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ervaring
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Bĳ de betreffende functie behoren
een Rĳnpatent / Radarpatent
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!
Op ZZP basis is ook mogelĳk.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of email
je CV naar riverimpuls@icloud.com
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Wij bieden
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Vlissingse Bootliedenwacht B.V.
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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI C KE R / ZO E KE R TJE

Geboorte • Verloving • Huwelijk • Overlijden • Dankbetuiging • In memoriam
Familiebericht plaatsen? Mail uw bericht naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

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 !

De tijd heelt niet de wonden
’t verzacht alleen de pijn.
Zonder jou zal er blijvend
een enorme leegte zijn.
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat George voor ons heeft gedaan en betekend,
laten wij u weten dat wij, nadat hij is voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa.

George de Bot
Georg Johann

 7 januari 1939

† 8 februari 2020

echtgenoot van
Ria de Bot – Cornelissen
Ria
Myriam en Will
Rico
Peter en Lucia
Lars en Esther
Mats, Mette
Correspondentieadres:
Rijnstraat 1-61, 6916 BC Tolkamer

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!

BEMANNING NODIG?
Continental Crewing biedt u per direct
gemotiveerde Filipijnse (licht)matroos.
Vanaf Euro 103 per dag.
Email : sales@continentalcrewing.eu
T + 31-1089-00061 T + 49-3222-1094-892
www.continentalcrewing.eu

Gevraagd Matroos mbs Andante
weekend vrij tel. 06-53121482

Voor directe vraag

George verblijft deze dagen in Uitvaarthuis De Lelie Kwekerstraat 1a te Lobith. Hier is
gelegenheid om afscheid te nemen op vrijdag 14 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De eucharistieviering zal worden gehouden op zaterdag 15 februari vanaf 11.30
uur in de parochiekerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen, gelegen aan de Markt te
Lobith. Voorafgaand aan de viering is er vanaf 11.00 uur gelegenheid om de familie te
condoleren.

Schipper

(evt. met partner)

1500 ton, i.b.v. radarpatent

binnenlandse vaart, zondags vrij.
Fa. Buitendijk, H.I. Ambacht
Tel. 078-6812866, 078-6814982

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 107 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

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

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

Op mcs Novum zoeken we een Schipper.
7/7. ARA gebied. ADN en containerervaring
zijn een pré. leijtenscheepvaart@gmail.com
06-22394315.

Gevraagd: 2e Kapitein/Stuurman op
containerschip "Henri-R"
Op ZZP basis. Patent tot Mannheim,
kost en reizen vrij.
U komt in een ontspannen werksfeer waar
eigen inzicht wordt gewaardeerd.
E: reijmers.henri@gmail.com
T: 0031652064387

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

Aansluitend begeleiden we George in besloten kring naar het crematorium.
Wij bedanken het personeel en de vrijwilligers van Dijkzicht
voor de liefdevolle zorg.

www.tmlg.eu
Wij zijn een uitzendbureau met een
strekking over geheel Europa.

Wij bieden u bemiddeling en verhuur aan van ons Slowaaks en
Tsjechisch scheepspersoneel.
00421 948 699 352
00421 918 828 726

Wij zijn op zoek naar een

KAPITEIN
voor het ARA gebied
BY

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net

• Tankvaart-, bunkerervaring is een pre
• Vaarbewijs, ADN, Radar en Vhf,
Rijnpatent is een pre.
Werkend in een 1-1 ploegensysteem
onder Luxemburgse voorwaarden
Voor meer informatie kunt u graag
contact met ons opnemen.
Felita SA • route du Vin 9 • L-5401 Ahn
Tel. +31 638 081 682 • Support54@inos.lu

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort

24/7

Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein

KBEREI
BAAR

Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

AR
180 JA
EN
IS
N
N
E
K
G
IN
R
A
ERV

Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering
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DeConTrans: slim logistiek concept met kleine schepen

COLOFON

Met 24 TEU over Duitse kanalen

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.

DOOR SARAH DE PRETER

De kanalen in NoordrijnWestfalen (NRW) bieden
nog ruimte voor extra
binnenvaartvervoer. Daarom
ontwikkelen de projectpartners
in DeConTrans een logistiek
concept met kleine, elektrische
schepen. DeConTrans wordt
door Europa en NRW gesubsidieerd en kan rekenen op veel
belangstelling.











V LO G

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

ADRES

Cyril Alias, hoofd van de vakgroep
Logistiek & Transport binnen het
onderzoekscentrum voor scheepstechniek en transport (DST) in
Duisburg, is projectleider van
DeConTrans. De focus ligt op het
ontwikkelen van een logistieke
oplossing voor containervervoer
op de West-Duitse kanalen.
“In het verleden is al vaker getracht bestaande containerschepen
met dit doel aan te passen, maar er
is te weinig lading voor deze grote
schepen”, aldus Alias. “Ze kunnen
op de kanalen slechts een beperkt
aantal havens bereiken. Wij ontwikkelen specifieke, kleinere containerschepen die aansluiten bij de
regionale behoeften.”

Elektrische Regiocarrier
Het DeConTrans-project startte in
2018, en inmiddels is er een concept klaar voor elektrische schepen
tot 24 TEU: de Regiocarrier. De
komende maanden vindt cijfermatig onderzoek plaats. Aansluitend
gaat het DST in zijn simulatietank
proeven doen met schaalmodellen. Het is de ambitie om de geautomatiseerde schepen met één
persoon te kunnen bedienen. Ook
zouden ze kunnen worden samengevoegd tot koppelverbanden. Op
de kanalen en zijrivieren van de
Rijn kunnen ze overslaglocaties
bedienen die voor grotere schepen
onbereikbaar zijn.
Alias: “We hebben ook gekeken of
de Regiocarriers naar Antwerpen
en Rotterdam zouden kunnen varen, maar daarvoor nemen ze te
weinig lading mee. Ze kunnen wel
als feeder worden ingezet voor de
grotere containerterminals langs
de Rijn. Aanbieders van containerlijnen tonen hier belangstelling
voor.”
De schepen zouden zo’n honderd
overslaglocaties aan de kanalen
kunnen bedienen. Daaronder een
groot aantal plaatsen waar nu nauwelijks nog overslag plaatsvindt,
maar die nog wel als overslaglocatie in de bestemmingsplannen
staan. Het verkeersministerie van
NRW zet in op behoud van deze
bestemmingen.
Alias: “Als er eenmaal plannen opduiken voor woningbouw langs
het water – zoals in een deel van
de haven van Münster is gebeurd
– zijn deze locaties verloren voor
scheepsoverslag. We willen met
DeConTrans hun waarde voor de
binnenvaart aantonen.”
De onderzoekers mikken in eerste
instantie op een netwerk van acht
grotere kanaalhavens. Te denken
valt onder andere aan Dortmund,

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

ONLINE
(foto Oliver Schaper)

Cyril Alias: “Als er eenmaal plannen opduiken voor woningbouw langs het water, zijn de overslaglocaties verloren.”

Hamm en Minden. Deze havens
zouden containers van de weg
kunnen halen door het inzetten
van kleinere schepen. Stapsgewijs wil DeConTrans het netwerk
verder uitbreiden met kleinere
havens en overslaglocaties.
Volgens Alias zullen ook marketingprogramma’s nodig zijn om
verladers en logistieke bedrijven
te overtuigen. De argumenten
om een modal shift te overwegen,
stapelen zich op: in het Ruhrgebied worden steeds meer bruggen
wegens achterstallig onderhoud
gestremd voor zwaar wegvervoer
en op veel wegen zijn vrachtwagens om milieuredenen niet meer
welkom. Bovendien hoeven niet
alle goederen supersnel te worden
vervoerd, als ze hun bestemming
maar op tijd bereiken. Toch denken veel verladers en logistieke
bedrijven volgens Alias vooral
aan weg- en spoorvervoer: “De
binnenvaartspecifieke systemen,
codes, begrippen en processen
maken het soms moeilijk voor
logistiek planners om binnenvaart
te integreren in transportketens.”

Digitale transportketens
Goederenvervoer wordt tegenwoordig steeds meer digitaal gepland, waarbij de binnenvaart in
digitale transportketens nog een
beperkte rol speelt. In Duitsland
en Nederland zijn de afgelopen
jaren digitale planningssystemen
voor binnenvaart ontwikkeld,
maar logistieke bedrijven en verladers zijn er vaak niet mee vertrouwd.
Ook de specifieke woordenschat
van de binnenvaart vormt volgens Alias een drempel. “Je moet
verladers het gevoel geven dat het

(illustratie DST)

bijna niet uitmaakt of ze hun goederen per schip of vrachtwagen
vervoeren. Alleen dan zal de binnenvaart deel gaan uitmaken van
globale supply chains. De digitale
binnenvaartsystemen verschillen
in principe nauwelijks van de oplossingen om een vrachtwagen te
boeken. Als we dát aan verladers
kunnen laten zien, krijgen we ze
over de streep en zullen ze beseffen dat ook binnenvaartlogistiek
zeer modern kan zijn.”

Kraan aan boord
Een voorwaarde om het concept
te laten slagen is de aanwezigheid
van overslaginfrastructuur. Alias:
“Idealiter staat op alle overslaglocaties langs de kanalen een vaste
of mobiele kraan, maar welke
gemeente is bereid daarin te investeren? Het is realistischer dat de
schepen zelf een kraan aan boord
hebben. Dit zijn we aan het onderzoeken, waarbij we onder meer de
stabiliteit van het schip bekijken.”
Door de beperkte doorvaarthoogte van de kanaalbruggen kunnen
containers er slechts op één laag
worden vervoerd. Het projectconsortium bekijkt echter ook tweelaags containervervoer, om het
effect van brugverhogingen wetenschappelijk gefundeerd in kaart te
kunnen brengen.
“Daarnaast onderzoeken we de
mogelijkheden voor bulkoverslag
en roro”, aldus Alias. “In Berlijn
en Vlaanderen zijn er goede referenties. In situaties waarbij het vertrek- en eindpunt langs het water
liggen, zou dit ook in het Ruhrgebied kunnen werken.”
De projectpartner van het DST
binnen DeConTrans is het Institut
für Forschung und Transfer (RIF)

in Dortmund. Beide instituten
maken deel uit van de Johannes
Rau-organisatie, waarbinnen aan
universiteiten gelieerde onderzoeksinstituten in NRW gezamenlijke projecten uitvoeren.
“Onze collega’s in Dortmund zijn
sterk in het modeleren van technische systemen, om bijvoorbeeld te
kijken hoe een schip zich in het
water gedraagt. We gaan ook
samen een logistieke simulatie
doen en verschillende scenario’s
onderzoeken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als we het netwerk
uitbreiden van acht naar 45 overslaglocaties? Is binnenvaartvervoer
dan nog steeds ecologisch en economisch zinvol? En wat als er op
enig moment te veel lading wordt
aangeboden? Deze simulatie start
volgend jaar.”

Politiek
In Duitsland kan DeConTrans op
veel media-aandacht en politieke
belangstelling rekenen. Alias: “Het
is dan ook een politiek-sociaal
belangrijk vraagstuk. Onze wegen
slibben dicht, de transportsector
stoot nog steeds te veel CO2 uit.
Welke ouder die in de logistiek
werkt, wil door zijn kinderen worden aangesproken omwille van
zijn werk? Er moet iets veranderen, en binnenvaart kan daar een
rol in spelen. Als gevolg van de
energietransitie zullen de kolenvolumes afnemen. De binnenvaart
moet op zoek naar andere lading.
Dat kunnen containers zijn.”
Onlangs heeft havenverbond
DeltaPort zich aangesloten bij het
project. DeltaPort gaat de resultaten van haar eigen project voor
regionale
containerdistributie
(log4NRW) inbrengen in DeConTrans. Er is een adviesraad opgericht waar DeltaPort deel van uitmaakt. De raad wordt de komende
maanden verder uitgebreid met
IT-bedrijven, havens en containerlijnen. “We gaan onze resultaten
op regelmatige basis presenteren
aan de adviesraad om te toetsen
of we op de goede weg zijn. Daarnaast kunnen leden ons helpen
met belangrijke details en het
ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.” DeConTrans loopt
nog tot eind september 2021.

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

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893
Olivia Kooiman
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Maikel Apai
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Cees de Keijzer
Chris van Loon
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
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

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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Princess Rivercruises AG
Wij zijn voor het nieuwe seizoen
in 2020 op zoek naar:

Kapitein
met Rijnpatent tot Basel

Machinist • Matrozen
met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Zwitsers arbeidscontract en vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U: Prettige omgangsvorm en
een representatief uiterlijk, goede communicatieve
vaardigheden, kennis van Duitse en/of Engelse taal
en ervaring in vergelijkbare functie.
Uw schriftelijke sollicitatie: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens kantooruren met Jan de Berg +31 613121609

De Grave-Antverpia is met een traditie van bijna
80 jaar de toonaangevende binnenvaartonderneming in België. Met hun dienst bevrachtingen
bieden zij te Antwerpen een ruim pakket aan diensten
aan voor alle vervoer in het economische hart van
Europa.
Om het team te versterken zijn wij momenteel
op zoek naar een enthousiaste en commercieel
ingestelde (m/v):

In verband met uitbreiding zijn wij op zoek naar:

Schipper Bootman

BEVRACHTER BINNENVAART
Als Bevrachter Binnenvaart werk je intensief samen met opdrachtgevers en schippers. Je coördineert
dagelijks de transportopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor het bevrachten en plannen van
binnenvaartschepen, het uitwerken en aanbieden van offertes en het opstellen/beheren van ladingdocumenten. Tevens onderhandel je de tarieven met binnenvaartondernemers. Hierbij sta je te allen
tijde in voor een optimale klantentevredenheid, goede klantencontacten en een vlotte acceptatie van
opdrachten. Je voert de dagelijkse controle en communicatie i.v.m. orders en ladingen. Je ziet mee
toe op de goede werking en verstandhouding binnen het ganse team.
Profiel
• Je hebt een bachelor denkniveau
• Je hebt de wil om te leren. Relevante ervaring in de sector is een plus, maar geen vereiste
• Je hebt een goede talenkennis en bent verbaal sterk in het Nederlands, Frans en Duits
• Je bent communicatief, oplossingsgericht en draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel
• Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent een echte teamplayer
• Je hebt ambitie om (door) te groeien in je functie
Aanbod
• Een interessant en aantrekkelijk salarispakket in functie van kennis en ervaring
• Een uitdagende, boeiende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een gespecialiseerd
bedrijf
• Je maakt deel uit van een leuk team met gedreven collega’s die een unieke service leveren aan
belangrijke klanten in de Belgische industrie

         
      
      
        
   
             
     
     
    

Wij vragen


    
   
 

Wij bieden
 

   





  

     
 

Competenties

    
 
 
  
  

Mail uw cv naar dga@degrave-antverpia.be
De Grave-Antverpia N.V., Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen

WWW.DEGRAVE-ANTVERPIA.BE

Vlissingse Bootliedenwacht B.V.
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Containerumschlag ist für duisport das
wichtigste Geschäftsfeld. Gemeinsam mit
dem chinesischen Cosco Shipping und
weiteren Partnern investiert duisport in
ein neues Containerterminal. Damit können Güterverkehre, insbesondere aus Osteuropa, von der Straße auf die Schiene
verlagert werden. Das diversifizierte
Geschäftsmodell der Duisburger Hafen AG
ist laut Hafenvorstand Erich Staake den
aktuellen Herausforderungen gewachsen.
„Aber auch ein so gut aufgestelltes Unternehmen wie unseres kann sich auf Dauer
den zunehmend schlechteren Rahmenbedingungen nicht entziehen“, so Staake.

SE
E
IT

Während der Kohle- und Stahlumschlag
mit 20% unter dem Vorjahresniveau lag,
stabilisierte sich der Containerumschlag
auf etwa 4 Millionen TEU.

Containerumschlag stabil

E
CH
TS

Der Abschied von der Kohle, die
Stahlkrise, die unklaren politischen
Rahmenbedingungen der Energiewende
und die sich abzeichnende
konjunkturelle Verschlechterung
machen sich bemerkbar im
Duisburger Hafen. 2019 ging der
Gesamtumschlag in Deutschlands
größtem Binnenhafen um etwa
4% auf gut 61 Millionen Tonnen
zurück.

EU
D

Umschlagsrückgang im Hafen Duisburg

(Foto duisport/Hans Blossey)

“Kein Rückschlag für Hafenbecken 3 in Basel“
Der Bau des dritten Hafenbeckens im
Hafen Basel wird sich nicht verzögern.
Das teilen die Schweizerischen
Rheinhäfen (SRH) mit anlässlich eines
Urteils des Schweizer Bundesgerichts.

www.tmlg.eu
Europweit tätige Personalagentur
vermittelt Personal für alle Flussschiffe
00421 948 699 352
00421 918 828 726

i

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

Das dritte Hafenbecken ist Teil des
geplanten trimodalen Containerterminals
Gateway Nord, mit dem sich die SRH für
die wachsenden Containermengen rüsten.
Laut Urteil des Bundesgerichts muss das
Kantongericht Basel-Landschaft entscheiden, ob die SRH eine Ausschreibung im
Zusammenhang mit diesem Projekt hätten
machen müssen. Das Kantongericht war auf
eine Rechtsverweigerungsbeschwerde der
Logistikfirma Swissterminal nicht
eingetreten.

D I E G E L B E N S EITE N DE R BI NNE NSCH I F F FA HR T

RUBRIKEN
1

Aggregate

2

Alubau

3

Antriebsanlagen

4

Ausbildung und Schulung

5

Bordnetze

6

Brandschutz

7

Bunkerbetriebe

8

Container

9

Datenverarbeitung

10

Electric & Hybrid

11

Häfen und Wasserbau

12

Hydraulik und Pneumatik

13

Konstruktion und Consulting

14

Korrosionschutz

15

Mess- und Regeltechnik

16

Messen und Ausstellungen

17

Navigation und Kommunikation

18

Personal-Dienstleistungen, Lotsendienste

19

Recht

20

Reedereien

21

Ruderanlagen

22

Schiﬀsersatzteile

23

Schiﬀsausrüstung

24

Schiﬀsbefrachter

25

Schiﬀsﬁnanzierung

26

Schiﬀsmakler

27

Schiﬀsuntersuchung und Kontrolle

28

Schiﬀsversicherung

29

Werften

16 Messen und Ausstellungen

23 Schiffsausrüstung

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

www.shipping-technics-logistics.de

29 Werften

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2
49733 Haren

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

Web: www.koetter-werft.de
Tel.: +49 (0)5932 71033
Mail: info@koetter-werft.de

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

TARIFE
13x

26x

63 x 15

€ 18

€ 16

63 x 25

€ 36

€ 32

63 x 30

€ 45

€ 40

63 x 50

€ 72

€ 64

63 x 100

€ 144

€ 128

Anzahl Platzierungen

* Tarife sind pro Platzierung

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

Grund für die Beschwerde war die Weigerung der SRH, eine anfechtbare Verfügung
zum Verzicht auf die Ausschreibung zu
erlassen. Swissterminal zog deshalb zum
Bundesgericht. Das Unternehmen hat im
Hafen Basel-Kleinhüningen ein Containerterminal und konkurriert damit in Zukunft
mit dem neuen Terminal Gateway Nord.
Das Bundesgericht hat nun die SRH
verpflichtet, über das Nichtbestehen einer
Ausschreibungspflicht eine formelle Verfügung zu eröffnen. Die SRH werden diesen
Entscheid nach eigenen Angaben umgehend umsetzen. Die Verfügung kann durch
Swissterminal zwar wiederum angefochten
werden, doch das wird laut SRH nicht zu
einer Verzögerung des Projekts führen.

BiSchi Online
Im Hafen Hamburg wurde der neue
Informationsdienst BiSchi Online für die
Binnenschifffahrt lanciert. Er bietet Einsicht in die Wasserstände und Verkehrslage,
ermöglicht die Suche nach einem Liegeplatz und zeigt die Verfügbarkeit von Ladeund Löschstellen.
Dazu integriert BiSchi Online verschiedene
behördliche Daten, wie die Beschreibung
von für die Binnenschifffahrt relevanten
Objekten, Pegelstände, Informationen zu
Ereignissen auf den Wasserstraßen sowie
Tracking & Tracing mittels AIS.
Die Projektumsetzung wurde durch das
Bundesprogramm „Transnationale Zusammenarbeit“ des Bundesministeriums des
Innern, für Bau und Heimat gefördert.
Zugang zu BiSchi Online erhalten Sie auf
www.hafen-hamburg.de.

Grünes Licht
In Deutschland können 14 Schienenund Wasserstraßenprojekte beschleunigt
geplant und umgesetzt werden. Der
Bundestag hat ein entsprechendes
Beschleunigungsgesetzpaket von
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
beschlossen.
Für die Wasserstraßenprojekte wird nicht
der Wasserstraßenverwalter, sondern der
Bundestag über Baurecht entscheiden.
Es handelt sich um die Anpassung des
Mitten-Rheins, die Vertiefung des
Unter-Mains bis Aschaffenburg, den Ausbau
des Wesel-Datteln-Kanals bis
Marl, die Modernisierung der großen
Schleusen sowie Brückenerhöhungen.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

BEREIK +
REDACTIE

Laat dat maar aan ons over!

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA
VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)
IPHONE • ANDROID • TABLET

DOWNLOAD ONZE APP

VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 1000 TOT 1500 TON.

POLARIS

LIBELLE

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

: 110 x 10.50 x 3.15
: 250
: 1989
: Caterpillar 3512 B, 1521 Pk, Bj. 2002

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

: 105 x 9.50 x 3.27
: 2255
: 1981
: Fabr. Caterpillar , 1227 Pk, Bj. 1993

ANNA

CASCO

Afmetingen : 99,98 x 9,50 x 2,94
Tonnage
: 1988,710 / 108 TEU op 3 lagen
Bouwjaar : 1979
Hoofdmotor : Fabr. Caterpillar 3512 STD, 1521
Pk, Bj. 1999, Voorzien van katalysator, Bj. 2011 en
waterstof injectiek.

Afmetingen : 110 x 11,45 x 3,65 meter
Tonnage
: Ca. 3236 ton
Bouwjaar : 2009
Verdere afbouw nog te bepalen.
Interessante prijs!!!!

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan Ruijtenberg, mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl
Volg ons op

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

TE HUUR / TE KOOP
Ponton Bouwjaar 2009. L. 45.02 m. Br. 10.06 m. Lege diepgang: 057 m. Geladen
diepgang:2.50 m. Laadverm: 834 ton. 2 koppellieren (25 ton). 2 spuds elk 12.00 m.
Nieuw scheepsattest. ADN-certificaat en geldige meetbrief (2024).
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.

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

Dekschuit 29.83x5.73x1.23 m. 108 ton. Voorzien van 2 hydraulische spuds van
10 meter en HIAB kraan 4 ton. Voorzien van geldige S.I. en meetbrief.
TE KOOP:
Plezierjacht (ex parlevinker)
15x4.20x1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz. Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000
l. Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen. Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief. Uitmuntende
staat van onderhoud. 2 spudpaalkantelaars met spuds (12 m.) en 2 hydropacks.

Prijzen op aanvraag!
Tel: 06-53163480, Email: aquatrans@gijsdaanen.nl

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.

ABATO Motoren is een leverancier van

DUTCH BARGING SERVICES BV

NOODSTROOMAGGREGATEN

Jan Verbergt & Koen Geeraerts

DIESELMOTOREN
SCHEEPSMOTOREN
TRACTORMOTOREN
Platinalaan 10 • 5234 GH ’s-Hertogenbosch
T: +31 88 2228600 • E: info@abato.nl • www.abato.nl

WindeX
Engineering B.V.
verzorgt uw complete
scheepsventilatie en
airconditioning

www.WindeX.net

TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

E-MAIL: operations@dbsbv.com
Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Ketelbinkie:

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

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).

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

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.

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

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

P.J. de Jonge en J.R. de Jonge
Op 17 december 2019 kwam er bij de notaris in Amstelveen een einde aan onze
samenwerking van bijna 47 jaar.
Wij begonnen in maart 1973 als gebroeders P.J. en J.R. de Jonge met de “aankoop” van het
m.t.s. Wilhelmina, dat eerst in samenwerking met de oude eigenaar. Na ca 4 jaar werden wij
dan echt volledig eigenaar en wijzigden wij de naam van het schip in: Leguaan.
Nu, zoveel jaren later na het maken van vele reizen met verschillende schepen en het doen
van vele zaken op allerlei gebied willen wij u middels dit schrijven laten weten dat wij:

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

• Mooie herinneringen hebben aan de vrienden – vriendinnen - collega’s en medewerkers
die er nu niet meer zijn.
En verder:
• Een dank aan onze vrouwen die met ons meegewerkt hebben en die ons de gelegenheid
gegeven hebben om de zaken op onze manier te kunnen doen.
• Een dank en groet aan iedereen die in al die jaren vaak bij ons aan boord waren en het
plezier wat wij meestal met z’n allen hadden.
• Een dank en groet aan de vele personen die als partners met ons samen gewerkt hebben
in de verschillende firma’s met o.a. de schepen die we samen gebouwd, gekocht en/of
geëxploiteerd hebben.
• Een dank en groet aan alle werknemers die met en voor ons gewerkt hebben.
• Een dank en groet aan de vele bedrijven en organisaties en de medewerkers daarin waar
wij al die jaren bijna altijd op een plezierige manier zaken mee gedaan hebben.
• Dank aan elkaar voor de manier van bijna 47 jaar samenwerken, soms verschilden de
meningen maar we zijn er altijd weer goed uitgekomen en uiteindelijk blijkt wel dat
samenwerken niet alleen delen is maar ook wel vermenigvuldigen, zo werd 1+1 vaak
ook wel 3.

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Het was al met al een lange reis die we bijna altijd met plezier gegaan zijn en wij hopen
dan ook velen van u nog vaak te ontmoeten en wie weet zijn onze herinneringen ook
voor u mooi genoeg om er met plezier nog eens met ons over na te praten.
Onze wens: het gaat u allen goed.
Peter de Jonge
Nieuwegein / Vreeswijk

en
-

Jan de Jonge
Amstelveen

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Rijkswaterstaat hoopt dat schippers ijswaarneming via app doorgeven

“Konvooivaren, naar eer en geweten”

Dit jaar nog niet voorgekomen in Nederland: een schip dat door het ijs vaart. In dit geval op het Prinses Margrietkanaal. (foto Rijkswaterstaat)

DOOR MAIKEL APAI

Frank Krijgsman is landelijke
coördinator IJsbestrijding
Vaarwegen voor Rijkswaterstaat.
Daarorder valt ook het ijsbreken
en konvooivaren voor de
beroepsvaart. Deze winter
hoefden de ijsbrekers nog niet
in actie te komen. Maar het
ijsseizoen loopt tot 31 maart;
er kan nog van alles gebeuren.
Rijkswaterstaat is paraat, vertelt
Krijgsman.
Bij ijsvorming op het vaarwater
kan het volgens Frank Krijsman
niet meer verantwoord zijn om
schepen zelfstandig te laten varen.
Maar voor het zover is...
“Elke ijsperiode heb je te maken
met schepen die vast komen te
zitten. Dat is een normaal proces.
Veel schepen zijn niet gemaakt om
door ijs te varen. Maar we hebben
ook wel eens een ijsbreker moeten
vrijmaken die zelf vast kwam te
zitten.”

Voorbereid
Rijkswaterstaat geeft aan dat het
materiaal op orde is, en dat ze organisatorisch voorbereid zijn. Al
sinds begin november.
“Dit is een doorlopend proces. Als
je in het ijs zit, moet het sowieso
kriebelen in je buik. Je moet er gevoel bij hebben, je moet het interessant vinden. Het is toch wel apart
werk, doordat het niet elke dag
voorkomt. Je kijkt er anders naar
dan naar je dagelijkse werk. Het is
gewoon heel erg leuk.”
Rijkswaterstaat kijkt van tevoren
naar wat er eventueel gedaan moet

worden, als het gaat vriezen. Over
wat voor situaties ze zouden kunnen aantreffen. Daarvoor wordt
onder meer in de archieven gekeken.

Strengste winter
“De meest extreme winterperiode
sinds 1900 hadden we in de winter van 62/63. De jongere generatie weet bijna niet meer wat ijs is.
Maar toen was ik zelf nog maar net
uit de luiers. Ik heb nog foto’s uit
die tijd, van mijn ouderlijk huis,
met een hoop sneeuw voor de
deur.”
Voor het meest recente wapenfeit
van de ijsbrekers moeten we terug
naar maart 2018. Toen moesten
meerdere in het ijs vastgelopen
binnenvaartschepen worden bevrijd.
Rijkswaterstaat heeft zelf nog enkele schepen die geschikt zijn om
ijs te breken, maar die worden
daar in principe niet voor gebruikt.
IJsbestrijder Frank Krijgsman geeft
aan dat dit wordt gedaan door
marktpartijen. Hij heeft geen gebrek aan ijsbrekers.
“De leeftijd van het schip zegt
niet zoveel. Er zijn tal van oudere
schepen die het prima doen. Het
zit ‘m toch in de bouw van het
schip.” Ok deze winter hebben
zich voldoende bedrijven gemeld.
Wanneer hun materiaal in orde is,
kunnen ze bij Rijkswaterstaat aanbesteden.
“Wij hebben de helikopterview
over het hele proces. De plannen
liggen klaar, iedereen weet wat hij
moet doen. Als het nodig is, kunnen ijsbrekers direct gaan breken.”

Vaarwater bevriest in Nederland
geleidelijk, nooit overal in een
keer. Het begint meestal op het
IJsselmeer, dan volgen LemmerDelfzijl, dan de Gelderse IJssel en
de Twentekanalen. En als het dan
lang genoeg doorgaat, de rest van
Nederland.
“Een belangrijke factor waar we
naar kijken bij vorst, is de wind.
Hoelang deze aanhoudt. We
krijgen informatie van het KNMI.
En dan is het een kwestie van op
tijd schakelen. Als je wind hebt,
kan ijs gaan stapelen, vooral op
grote wateroppervlakken. Dan
kun je zomaar een halve meter tot
twee meter ijs hebben. Met een
windvlaag kun je binnen het half
uur vast zitten. Dit is heel onvoorspelbaar.”

Vaarverbod
“We kijken naar de veiligheid van
het hele systeem. De vaargeul,
infrastructuur, objecten, sluizen,
stuwen, bruggen, kades en dijken.
Die hebben we te beschermen. Dat
is onze kerntaak”, aldus Krijgsman. Hij geeft aan dat ze vooral
inzetten op het in beweging houden van het water. Bij sluizen kunnen belvormige installaties worden ingezet, en daarnaast wordt
er gewerkt met wandverwarming.
Regelmatig spuien en vooral blijven varen, helpt ook.
“Er wordt gevaren totdat we denken
dat dit niet meer veilig kan. Wanneer
er risico’s gaan ontstaan. Wanneer
schepen vastraken. Dan stellen we
een vaarverbod in.” Bij een scheepvaartverbod is het eventueel mogelijk mee te varen in een konvooi

“Als het nodig is, kunnen de
ijsbrekers direct gaan breken”
Meldingen van de ijssituatie krijgt
Rijkswaterstaat op allerlei manieren binnen. Tijdens de vorst wordt
de dikte van het ijs gemonitord
met vliegtuigen, helikopters, schepen en drones. Schippers doen
meldingen over de ijssituatie bij
de verkeersposten, maar dit kan
ook met de smartphone.
“De schippers kunnen ook zelf iets
doen. Dit seizoen voor de eerste
keer met de bestaande Vaarmelderapp. Daarin kunnen ze met tekstberichten en foto’s ijswaarnemingen doorgeven. Zo krijgen we een
nog beter beeld.”

waarbij één of twee ijsbrekers voorop gaan, gevolgd door schepen,
met daarachter nog een ijsbreker.
“Er zijn duizenden binnenvaartschepen op het water, met ieder
hun eigen belang en financiële
achtergrond. Ons belang is de
waterweg. We kunnen niet voor
ieder schip maatwerk verrichten.
Bij konvooivaart wordt naar eer en
geweten gehandeld. Het IJsselmeer
is bijvoorbeeld erg grillig. Wind
heeft daar vrij spel. Het kan op een
bepaalde plek slecht varen zijn,
terwijl het 5 kilometer verderop
weer goed is.”

‘Bulkgoedtaxi’

De Poseidon. (foto RheinCargo)

Het ms Poseidon gaat binnen de havens van Neuss en Düsseldorf bulkgoederen vervoeren die
tot nu toe met vrachtwagens werden getransporteerd. De ‘bulkgoedtaxi’ is een initiatief van RheinCargo en EWT Schifffahrtsgesellschaft.
Het vervoer van de lading via het water is niet alleen beter voor het milieu, maar maakt ook een einde aan de lange omrijroutes die vrachtwagens vaak moeten nemen. Het schip gaat vooral droge bulk
vervoeren, zoals bouwmaterialen en agrarische producten, maar kan ook projectlading en zware lading
meenemen. Het zou jaarlijks 5.000 vrachtwagenritten kunnen schelen.
De Poseidon heeft een laadvolume van 1.000 kuub en is beschikbaar van maandag tot en met zaterdag,
tussen zes uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds. Op aanvraag kan het ook op zondag lading vervoeren.
Als de vraag groot genoeg is, wil RheinCargo de dienstverlening uitbreiden met een extra of een groter schip.
RheinCargo exploiteert zeven Rijnhavens in Düsseldorf, Keulen en Neuss.

Reünie Prins
Hendrik Internaat
Het Prins Hendrik Internaat, het
oudste internaat voor schipperskinderen in Nederland, bestaat
bijna 105 jaar. Op 19 september
2020 organiseert het internaat
een reünie, waar (oud-)bewoners,
(oud-)medewerkers en andere
betrokkenen uitgenodigd zijn om
terug te blikken en herinneren te
delen. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via een mail naar
phi-2020@outlook.com. Mensen
die liever schriftelijk reageren,
kunnen hun gegevens onder vermelding van ‘reünie 2020’ sturen naar Prins Hendrik Internaat,
Industrieweg 1-B, 3433 NL Nieuwegein.

WSA Rhein
In Duitsland zijn de voormalige
Wasser- und Schifffahrtsämter Bingen, Keulen en Duisburg-Rhein samengevoegd tot het WSA Rhein.
De circa 500 medewerkers zijn verantwoordelijk voor 370 kilometer
vaarweg tussen Mainz en de grens
met Nederland. Hier vindt ongeveer 70 procent van alle binnenvaartvervoer in Duitsland plaats.
De komende jaren worden er
twee grote vaarwegprojecten uitgevoerd: de verdieping van de Midden- en Neder-Rijn en de bouw
van ligplaatsen in de Rheinauhaven in Keulen en de Zollhaven
van Mainz. Het WSA Rhein staat
onder leiding van Birgitta Beul en
is verantwoordelijk voor de verkeersposten Duisburg en Oberwesel.

Duiker in problemen
Bij het sluizencomplex in Maasbracht is woensdag 5 februari een
duiker in problemen gekomen. De
brandweer wist hem te redden. De
Inspectie SZW stelt een onderzoek
in.
De duiker raakte tijdens werkzaamheden 4 meter onder water
verstrikt in een slang. Via het communicatiesysteem wist het slachtoffer duidelijk te maken dat hij
hulp nodig had. Een collegaduiker
wist de man na een half uur uit
zijn benarde positie te bevrijden.
Ambulancepersoneel heeft hem
gereanimeerd en vervolgens is hij
naar een ziekenhuis in Maastricht
gebracht.

Watertaxi op
waterstof
Watertaxi Rotterdam krijgt een
watertaxi op waterstof. Die moet
in 2021 al varen. Er wordt nog een
passende locatie gezocht voor een
bunkerstation dat waterstof kan
leveren. Het is de bedoeling dat
meerdere partijen daar gebruik
van gaan maken.
De productie van waterstof is nu
nog duur, maar naar verwachtig
gaat de prijs de komende jaren
omlaag.
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

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

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO B E E XAC 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.

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

T 0162 - 513 650 - E inf o@a s t o-b v.nl - I www.as t o-b v.n l

f

in

Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt
u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze
vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel
aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over
de voortgang.

√ 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.

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

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

www.carronmarine.be
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ATEX Zone 0-certiﬁcering voor MarFlex
deepwell- en drainingpompen
De deepwell- en drainingpompen van MarFlex hebben
het ATEX Zone 0-certificaat en
mogen door MarFlex zelf worden
vrijgegeven. Dit laatste heeft
ermee te maken dat MarFlex ook
het kwaliteitssysteem heeft laten
certificeren.

op orde heeft en conform annex
4 van de 2014/34/EU de ATEXgecertificeerde pompen zelf mag
uitleveren. Er hoeft niet voor elke
levering een Ex-inspecteur langs
te komen, waardoor MarFlex de
pompen kan aanbieden voor een
aantrekkelijke prijs.

De tanks aan boord van zee- en
binnenvaarttankers zijn door de
IMO aangewezen als ATEX Zone
0, waar het hoogste explosierisico
bestaat. In het kader van explosieveiligheid moeten deepwell- en
drainingpompen op binnenvaarttankers in Europa conform de
ADN2019-richtlijn
beschikken
over een ATEX Zone 0-certificaat.

Kwaliteitsmanagement

In samenwerking met de onafhankelijke
specialisten
van
123ATEXeu liet MarFlex een risicoanalyse uitvoeren. Hierbij zijn alle
onderdelen van de deepwell- en
drainingpompen die theoretisch
een ontsteking kunnen veroorzaken in kaart gebracht en is aangetoond hoe dit voorkomen wordt.
“MarFlex is een professionele organisatie met hoogwaardige producten en veel kennis van zaken”, zegt
Erwin Huegen van 123ATEXeu.
“Een fijne partner om mee samen
te werken.”
Naar aanleiding van de risicoanalyse hoefde het ontwerp van
de pompen nauwelijks te worden
aangepast. Er is alleen een extra
oliesensor aangebracht waardoor
de pompen automatisch stoppen

(foto’s MarFlex)

Peter Raaijmakers: “We zijn hier best trots op, want niet veel bedrijven hebben deze extra certiﬁcering.”

met draaien als het oliepeil tot
onder een bepaald niveau is gezakt.
Verder heeft MarFlex op basis van
de bestaande manual Speciﬁc Conditions of Use opgesteld, die door
afnemers van de pompen verplicht
ondertekend moeten worden.
Goed gebruik, waaronder een regelmatige oliecontrole en het purgen van de kofferdam, draagt bij
aan explosieveiligheid.

ATEX 114 (2014/34/EU)
Certificatie-instituut ExNB heeft
als ‘Notiﬁed Body’ de risicoana-

lyse en technische documentatie
beoordeeld en de pompen getest.
In de fabriek van MarFlex werd
een testopstelling gebouwd. De
tests namen een aantal dagen in
beslag, waarna MarFlex het certificaat kreeg waarin staat dat de
deepwell- en drainingpompen
voldoen aan de Europese ATEX
114 (2014/34/EU). Een bewijs van
hun explosieveiligheid.
“Onze pompen zijn absoluut
betrouwbaar”, zegt Peter Raaijmakers, manager techniek & kwaliteit.
MarFlex had al eerder ervaring

opgedaan met het certificeren van
ATEX Zone 0-producten. Het bedrijf levert ook pompen die het regenwater van drijvende daken van
opslagtanks van terminals (Zone
0) afvoeren. De ballastpompen
van MarFlex voldoen aan de eisen
van ATEX Zone 1.

Stap verder
Bij de certificering is MarFlex nog
een stap verder gegaan. Tijdens
een audit in de fabriek is de robuustheid van de processen beoordeeld. Hieruit bleek dat MarFlex
het kwaliteitsmanagement goed

Raaijmakers: “We zijn hier best
trots op, want niet veel bedrijven
hebben deze extra certificering. De
afgelopen jaren hebben we dan
ook veel geïnvesteerd in het optimaliseren van ons kwaliteitsmanagement.”
Dr. Gábor Kun van ExNB beaamt
dat: “Het kwaliteitsmanagementsysteem van MarFlex is zeer effectief en goed georganiseerd. Het
ATEX-bewustzijn en het afstemmen van processen met de vereisten van de richtlijn en technische
normen zijn op elk niveau binnen
de organisatie stevig verankerd.”
Leveranciers van MarFlex die
dichtingen, lagers of andere
ATEX-kritische onderdelen leveren, moeten beschikken over een
(up-to-date) ISO9001-certificaat.
Raaijmakers: “Zodra we zien dat
de ISO-certificering gaat verlopen,
vragen we de leverancier zich te
laten hercertificeren. Bij leveranciers zonder ISO9001-certficaat
doen we jaarlijks een audit. Hierover en over alle andere relevante
zaken moeten we strikt rapporteren.”

“Binnenvaart blijft voor MarFlex zeer belangrijk”
Taisuke Inui trad vorig jaar aan
als nieuwe CEO van MarFlex. De
binnenvaart, waar de roots van
MarFlex liggen, blijft voor het
bedrijf een belangrijke markt.
“We gaan onderzoeken of we ons
portfolio voor de binnenvaart
kunnen verbreden.”
In 2018 werd MarFlex overgenomen door de Japanse pompenfabrikant Taiko, die al langer een
minderheidsbelang in MarFlex
had. Naast de hoofdvestiging in
Japan heeft Taiko ook vestigingen
in China.
Taisuke Inui, die voor verschillende internationale concerns
heeft gewerkt, waaronder KPMG
in Indië, werd aangesteld als nieuwe CEO van MarFlex. Hij lijkt de
geknipte bruggenbouwer tussen
twee internationale markten. “De
Aziatische en Europese cultuur
verschillen sterk van elkaar”, aldus
Inui. “Onze hoofdvestging zit in
West-Japan, een landelijke regio
waar men weinig Engels spreekt.
Er heerst een wat protectionistische sfeer en mensen hebben er
een ander beeld van kwaliteit dan
Europeanen.”

Middenweg
Japanners zoeken volgens Inui alles graag tot in de puntjes uit. “In

Nederland richt men zich vooral
op de verwachtingen van de klant.
Als tijdens een klantgesprek iets
onverwachts of extra’s ter sprake
komt, gaat men dit verder uitzoeken. Japanners willen de klantverwachting meteen overtreffen. Ze
zoeken op voorhand alle mogelijke zaken uit die de klant zou kunnen vragen. Dat zit een beetje in
ons DNA. Je komt hierdoor sneller verbeterpunten in je producten
tegen, maar het kost meer tijd.”
“Nederlanders zijn wat dat betreft
pragmatischer en efficiënter. Aangezien Taiko al twintig jaar aandeelhouder van MarFlex is, begrijpen we elkaars cultuur. Toch is het
bewandelen van de middenweg
nog steeds een uitdaging.”
Voor Taiko is Azië, met name
China, een belangrijk afzetgebied.
Via MarFlex hoopt het concern op
termijn ook producten naar de
Europese markt te brengen en vice
versa. De ATEX-certificering van
MarFlex speelt hierin een rol.
“Aangezien het om Europese richtlijnen gaat, hoeven de Taiko-pompen niet aan deze norm te voldoen.
Ik denk echter wel dat dit ook in
Azië steeds meer gaat spelen, omdat scheepseigenaren het belangrijk vinden. MarFlex is binnen de
groep koploper op ATEX-gebied.
Hier kan ons moederconcern van

leren. We gaan onderzoeken welke
Taiko-producten eventueel voor
de binnenvaart interessant zouden
zijn en of er een ATEX-certificering
nodig is. De binnenvaart is en
blijft voor MarFlex een belangrijke markt. Het is een belangrijke, duurzame vervoersmodus in
Europa. Bovendien liggen onze
roots in de binnenvaart.”

Stabiliteit
De Aziatische vestigingen van
Taiko hebben naast een maritieme
tak ook een sterke industriële tak,
die pompoplossingen levert voor
grote industrieconcerns. Hierdoor
zijn ze minder afhankelijk van de
fluctuaties in de maritieme sector.
Met de overname van systeemintegrator Snijders Intelligent Automation boorde ook MarFlex enkele
jaren geleden de industriële markt
aan.
Met het oog op stabiliteit, wil Inui
dit verder uitbouwen. “Maar onze
focus blijft liggen op de maritieme
markt, waarin de afgelopen jaren
veel overnames hebben plaatsgevonden. We zijn trots met MarFlex tot de drie grootste en innovatieve spelers te behoren. Inmiddels
hebben we veertig jaar ervaring.
We stonden aan de wieg van de
elektrische deepwell-pompen en
zijn nog steeds het origineel!”

Taisuke Inui: “Inmiddels hebben we veertig jaar ervaring.”

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel 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
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Innovatieve
Specialist

Oechies verzorgde de elektrische installatie van de

SENDO MARE
WIJ WENSEN SENDO SHIPPING
VEEL SUCCES MET MS SENDO MARE

Verkoop, installatie en reparatie
Wij feliciteren Sendo Shipping
met ms Sendo Mare en wensen haar
en de bemanning een behouden vaart.
Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam
T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl

www.ccm3.nl

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

Oechies, uw partner in de binnenvaart!

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - E info@oechies.nl

www.oechies.nl
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Gouden team voor Sendo Mare
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het innovatieve trio Sendo
Shipping, Concordia Damen en
CCM3 bouwde een tweede schip
voor Sendo Shipping: de Sendo
Mare. Net even anders dan de
Sendo Liner en een maatje
groter. Achter de schermen
wordt hard gewerkt aan een nog
innovatiever accupakket. De
vorm van de kop maakt het
hybride schip nog beter en
zuiniger.
Op de eerste reis van de Sendo
Mare werd geladen in Antwerpen
en gelost bij CTVrede Steinweg
in Zaandam. Het schip gaat voor
CTVrede doorlopend varen tussen
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Bekijks was er genoeg in
Zaandam; iedereen wilde even een
blik werpen in en op het schip. De

bezoekers luisterden vol interesse
naar de uitleg van de trotse medeeigenaar Sebastiaan van der Meer.

Zuinig schip
“De proefvaart zorgde voor bevestiging van de verwachtingen en
voor een verrassing”, vertelt hij. “De
noodstop realiseerde het schip
maar liefst binnen 300 meter, ondanks de lading van 3.700 ton,
3,15 meter diepgang en een snelheid van 18 kilometer per uur.”
“Twee maal 385 kW op de assen
zorgde voor die 18 kilometer per
uur. Het grootste deel van de tijd
draait het schip op één generator.”
De elektromotoren zijn afgesteld
op 485 kW bij manoeuvreren. Zodra het schip zijn loop heeft, passen de elektromotoren het vermogen aan naar 375 kW. Met weinig
vermogen loopt het schip heel erg

goed en zuinig dankzij het nieuwe
onderwaterschip, dat is gebaseerd
op de vorig jaar in de vaart gekomen Sendo Liner. De energie aan
boord wordt verzorgd door de
Mitsubishi S6R-generatoren.
Alles is een stap groter, maar in
basis hetzelfde als bij de Sendo
Liner. De elektromotoren werken

ook met een hoog koppel. Er zijn
dezelfde soort boegschroeven,
maar dan een slag groter: twee
keer 450 kW. En twee maal 600
kW generatorvermogen met twee
keer 500 kW aan elektromotoren
achterop. Het accupakket komt er
in de toekomst in; hierover zijn
vergevorderde gesprekken. Voorlopig vaart het schip hybride, maar
voor de accu’s is alles voorbereid.
“We draaien 95 procent van de
tijd op maar één van de twee
Mitsubishi S6R-generatoren.”

Meer containers
122,75 bij 14,20 meter en 4 meter
laaddiepte zorgt voor 5.100 ton.
Het casco is gebouwd voor zestien lengtes. “We hebben, vanuit
het stuurhuis bedienbaar, het hele
schip ballastbaar gemaakt”, vertelt
Van der Meer.

“In U-tanks en het voor- en achterschip. Hierdoor kunnen we eerder
vierlaags varen op het AmsterdamRijnkanaal of naar Antwerpen.”
Alle kennis van de eigenaren en
bouwers is in het schip samengebracht. De resultaten zijn een
nieuw ontwerp schip: 233 TEU op
drie lagen, 313 TEU op vier lagen
en 393 TEU op vijf lagen.
Er zijn nog veel meer innovaties
op het schip. “De kop lijkt op
een kwart voetbal, goed voor lage
weerstand. Voor de kop zagen we
met 18 kilometer per uur nauwelijks golven en achter helemaal
niets.”
Door aangepaste straalbuizen kan
de Sendo Mare varen met een diepgang van 1,35 meter. “Een nieuw
slag schip voor ons. Ik stond voor
het eerst achter het roer en merkte
dat het schip uitnodigt te varen”,
stelt Van der Meer.
>> Lees verder oppagina 18

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Aan ms SENDO MARE leverden onder andere:
kegels, hijsevenaar, touwpotten, haakstok

De Waal Machinefabriek B.V.

Scheepsramen onder keur

Oechies Elektrotechniek Elektrische

machinekamer(s), leidingen machinekamer

en stackerhengel

Stuwa Schroefasinstallatie met

Hybrid Ship Propulsion

installatie, accupakket, nautisch pakket,

en machinekamervloer

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

schroefasrem, Stuwa Schroefasseals,

Hybride voortstuwingsinstallatie

schotel installatie, camera installatie,

Concordia Damen Shipyards

Bunkerstation Heijmen B.V.

Easyﬂow Roersysteem, Stuwa

JPsurvey B.V. Certiﬁcering

airco, vloerverwarming, screens en Sygo

Netherlands Complete levering schip

Gasolie, Castrol smeermiddelen en

Stuurmaching en leidingwerk

Kampers Shipyard B.V.

scheepsladingmater en hoogtemeting

Alphatron Marine B.V.

scheepsinventaris

Groenendijk & Soetermeer

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem incl.

Speedheat Breda Vloerverwarming

Navigatie en communicatieapparatuur

De Jong Marine Service B.V.

Constructie en werkplaats tekeningen, lek-

hydraulische toebehoren

Sygo B.V.

Beerens Handelsonderneming B.V.

Algemene dienst- en brandbluspompen,

en stabiliteitsberekeningen en renders

Koedood Dieselservice B.V.

Scheepsladingmeter en hoogtemeter

Schuifmast RVS dubbel D, heklichtbeugel

vuilwaterpompen en ruim dompelpompen,

Hoogendoorn Maritieme

2x Mitsubishi S6R-603 kWe genset en

Veth Propulsion B.V. 2 compact-jets CJ-

Sendo-liner XXL, sierdakmast,

lens ejectors met bijbehorende water

Betimmeringen en Interieurbouw

elektrische voortstuwing

1200V 450 kW – met een elektromotor

roeftrap aluminium, uitschuifbare

aandrijfpompen, pneumatische

Volledige betimmering achterwoning

Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.

W&O Europe

RVS stuurhuistrap, RVS railingwerk,

bediende vlinderkleppen t.b.v. ballast- en

& stuurhuis

2x telescoop spudpaal installatie

Alle afsluiters voor de machinekamers

ingebouwde RVS boordlichtbakken, blauwe

machinekamer leiding systemen

Hora Scheepsramen

Misti B.V. Autokraan

Windex Engineering BV Airconditioning

CCM3 Afbouw- en begeleiding, inbouw

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Wij wensen Sendo Shipping
veel succes met ms Sendo Mare
en een behouden vaart.
Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden
T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl

installa
tein-scheeps
w w w.leeuwes

ties.nl • T 078-

6311477
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Het concept werkt
>> vervolg van pagina 17

“Het vaart super en reageert soepel. Normaal gesproken heb je op dit formaat schip
twee maal 1100 kW achter nodig en twee
maal 400 kW voorop”, zegt Van der Meer.
“Wij doen het met veel minder.”
De in maart 2019 in de vaart gekomen Sendo Liner bewijst dat het concept echt werkt.
Dat schip bunkert nu een derde minder dan
de andere schepen die op hetzelfde traject
varen. Ook het onderhoud is flink gereduceerd door het elektrisch varen. En er hoeft
geen havengeld te worden betaald in Rotterdam.
Ceylan Düzdüsen, directeur van CCM3,
bevestigt de uitspraken van Van der Meer

over het vaargedrag: “Het casco glijdt veel
beter door het water. De kop is eigenlijk
een soort voetbal. Gestroomlijnder, sneller en met minder weerstand. Zo stabiel als
het schip ligt en vaart, heb ik met een ander
schip nog niet meegemaakt.”
Er is goed over nagedacht. Het casco is in
China gebouwd en kwam iets te laat in
Nederland. Er is extra hard gewerkt om het
alsnog op tijd in de vaart te krijgen.

Waterstof
“We hebben een hybride schip gebouwd
dat volledig is aangepast om later op accu’s
te gaan varen”, vertelt Düzdüsen. “Het was
wederom een uitdaging.”
Het schip is net even anders dan de Sendo
Liner omdat alles groter is. Alles is dus net

Wij feliciteren Sendo Shipping
met het ms Sendo Mare
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

Sebastiaan van der Meer

even zwaarder. Het was voor CCM3 weer
een unieke kans om voorop te lopen in de
‘elektrisch varen-techniek’. “Er staan nog
twee elektrische schepen in de planning. De
laatste twee jaar bouwen wij veel elektrische
schepen met accu’s. Onze grootste wens nu
is een schip op waterstof te bouwen”, vertelt
Düzdüsen. “Ook met de waterstoftechniek
willen wij vooraan staan.”
“Ik ben trots op onze mensen... Dat we het
weer geflikt hebben”, zegt Düzdüsen. “De
Nijmegen Max ligt er al, dat wordt ook voor
90 procent hetzelfde als bij de Sendo Liner.”
Sendo Shipping wil alleen maar top of the
bill. Aanpassingen en voortschrijdend inzicht waren nauwelijks nodig, het concept
is enorm doordacht. “Het grootste verschil
is dat we geen accupakketten geplaatst hebben; dat komt later.”

De samenwerking met Sendo Shipping is
goed, plezierig en meedenkend. Het lijkt
niet op een opdrachtgever-klant-relatie,
maar is heel constructief. “Dat maakt het
project apart voor ons.”

Van elkaar leren
“Van der Meer is geen makkelijke klant, maar
wel heel positief door zijn enorme kennis
over nieuwe technieken”, zegt Düzdüsen.
“Dat maakt het samenwerken toch heel fijn,
je leert van elkaar.”
Ook de samenwerking met Concordia
Damen vindt hij plezierig. Ze zijn een
beetje de medeontwerper van het casco; ze
beschikken over veel kennis en hebben een
grote bijdrage geleverd. “Ik ben heel blij dat
zij en Sendo Shipping ons deze innovatieve
afbouw gegund hebben.”

heijmen.nl . scheepsuitrusting.nl . stuurstoelen.com

Wij wensen SENDO SHIPPING een behouden vaart met ms SENDO MARE

Breda

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

S c h ee p s l a d i n gme t e r s
Hoogt e me t e r s
D i e pga n gme t e r s



Non Ferro bv
Foto: E.J. Bruinekool
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Jeroen Buyck, weer volledig aan het werk na ziekte, ziet kansen voor groei

Buyck Techniek timmert aan de weg
Met de overgang van 2019 naar
2020 sloot Jeroen Buyck een
nare en spannende periode af.
Door ziekte kon de directeureigenaar van Buyck Techniek
ruim een jaar zelf nauwelijks
op pad. Maar zijn medewerkers
vingen dat op door een tandje
bij te zetten. Nu is Jeroen weer
in orde en werkt hij, samen
met die collega’s, met nieuwe
energie aan de verdere uitbouw
van het bedrijf in Heijningen,
dat gespecialiseerd is allerlei
hydraulische toepassingen in de
scheepvaart.
Jeroen Buyck (44) leerde het vak
bij Van der Velden Marine Systems. In 2001 begon hij als zzp’er.
“In de hydrauliek, voor de binnenvaart en zowel in Nederland als
internationaal. Na een jaar of tien
besloot ik er een echt bedrijf van te
maken; dus met personeel.”
“Dat pakte goed uit. We zijn inmiddels met z’n vijven: drie monteurs, mijn vrouw Lina, die de
administratie doet, en ikzelf. Bij
drukte schakel ik nu zelf soms
zzp’ers in.”

Hydraulische systemen
Buck Techniek doet allerhande

hydrauliekwerk. De nadruk ligt op
de maritieme sector en dan vooral
de binnenvaart.
“Nog steeds, ja. We zijn in het gat
gesprongen dat ontstond doordat
de grote jongens zich op nieuwbouw zijn gaan toeleggen. Wij
doen veel onderhoud en reparaties en vervanging van bestaande installaties. Vooral service is
belangrijk voor onze klanten. Ze
vinden het prettig dat ze rechtstreeks met mij contact hebben.”
“We leveren ook nieuwe stuurwerken. Die ontwerpen en produ
ceren we zelf: Buyck Techniekstuurwerken. In de bekende witte
kleur.”
“Alles bij elkaar maken stuurwerken circa de helft van ons werk uit.
We zijn ook gecertificeerd om ze
te keuren. Maar we doen eigenlijk
alle hydraulische systemen aan
boord van schepen: van ankerlieren tot autokranen en stuurhuizen. Ook stuurhuizen mogen we
certificeren.”

Op de plank
De monteurs, binnen het bedrijf
opgeleid, zijn allround en werken
doorgaans op locatie. In opdracht
van scheepseigenaren en rederijen,
maar ook voor (motoren)inbou-

Twee Buyck Techniek-stuurwerken staan in de werkplaats klaar voor een klant.

Jeroen Buyck: “De toekomst ziet er goed uit. Voor mij én voor het bedrijf.” (foto’s Tekst & Toebehoren)

wers en werven. In de eigen werkplaats worden stuurwerken en andere systemen samengebouwd en
de werkzaamheden voorbereid.
“We hebben veel vaste klanten.
Ons bestand telt meer dan duizend
schepen. We zijn meegegroeid met
onze klanten. Sommigen schippers uit de begintijd hadden toen
één schip en hebben er nu drie of
vier. En een paar rederijen waar we
voor mogen werken, zowel in de
tankvaart als de droge lading, zijn
ook gegroeid. Daarnaast werken
we regelmatig op patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat en de
politie.”
Buyck Techniek beschikt over een
ruime voorraad. Van de eigen
systemen, maar ook van de bekende andere merken. “Ik denk
dat wij meer stuurwerkpompen en andere onderdelen op de
plank hebben liggen dan de grote
merken zelf. Van de stuurwerk-

pompen toch zeker een stuk of
vijftig. Zo’n voorraad is een forse
investering, maar die is het dubbel
en dwars waard. Voor de binnenvaart kunnen we eigenlijk altijd
meteen leveren.”

Inspiratieavond
Gomarus College

achter de schermen, mee aan de
slag gegaan. Dit levert echter op
dit moment wel een verminderde
werking van the Blue Road Map.
Onze excuses voor het ongemak.
De werkzaamheden duren vermoedelijk tot half maart.
The Blue Road Map wordt veel
geraadpleegd door verladers die
zich oriënteren op vervoer per
binnenvaart. Na het invoeren van
een herkomst en bestemming,
type en hoeveelheid lading krijgen ze een reisadvies. Met het toevoegen van de lijndiensten wordt
dit advies nog concreter.
Vrijwel wekelijks wordt het
BVB aan de hand van the Blue
Road
Map
door
verladers
benaderd voor advies over logistiek per binnenvaart. Met deze
uitbreiding krijgt de verlader die
vervoer over water overweegt,
een nog duidelijker beeld van de
mogelijkheden en maken we de
overstap wellicht wat kleiner.

Acute leukemie
In oktober 2018 werd Jeroen ziek.
De diagnose kwam hard aan:
acute leukemie. Chemokuren en
een stamceltransplantatie volgden, gecombineerd met medicijnen. De behandeling hielp hem
er weer bovenop. Hartverwarmend
noemt hij de reacties uit de binnenvaart: van klanten, bekenden
en zakelijke relaties. “Kaarten,
appjes… ook van mensen van wie
je het niet verwacht. Dat doet je
toch goed.”
Het bedrijf ging volop door.
“Dankzij de jongens en mijn
vrouw. We konden klanten gewoon blijven helpen.” Jeroen

draaide op de achtergrond
‘gewoon’ mee: bellen en mailen
met klanten en leveranciers. “Dat
deed ik ook vanuit het ziekenhuis.
Eigenlijk was ik er nooit echt helemaal tussenuit.”
Sinds december is Jeroen weer
dagelijks op de zaak en werkt hij
hele dagen. “Ik ben weer helemaal
de oude, heb zelfs mijn haar weer
terug. De monteurs zijn vooral
veel op pad; ik regel dat alles hier
zijn gang gaat en zij hun werk
goed kunnen doen.”
“Aan acquisitie heb ik het afgelopen jaar niets gedaan. Nu kom
ik daar weer wel aan toe. De toekomst ziet er goed uit. Voor mij én
voor het bedrijf. We hebben sinds
kort ook een nieuwe website:
www.buycktechniek.nl. Om te laten zien dat we volop actief zijn en
kansen zien om verder te groeien.
We staan in mei ook weer op Maritime Industry, voor de derde keer.”

BBL Infomarkt
Vandaag (dinsdag 11 februari)
vindt in het WTC in Rotterdam
de BBL Infomarkt plaats. Dit evenement is een samenwerkings
verband tussen Albeda, HMC
vakschool, Lentiz onderwijsgroep, STC mbo college, Techniek
College
Rotterdam,
Wellant
College, Zadkine, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Leren en Werken Rijnmond en de gemeente
Rotterdam. De BBL Infomarkt
is bedoeld voor iedereen die wil
instromen in een mbo-(BBL)
opleiding. Er worden zo’n duizend bezoekers verwacht.

Naast deelnemende onderwijs
instellingen zijn ruim tachtig
bedrijven vanuit alle sectoren
aanwezig die deelnemers zoeken voor hun BBL-leerbanen. De
bedrijven worden overzichtelijk
per sector ingedeeld, verdeeld
over twee enorme hallen in het
WTC.
Het BVB is namens de binnenvaart ook aanwezig om de mogelijkheden van een varend beroep
onder de aandacht te brengen.
Voor wat extra beleving nemen
we de VR-bril met binnenvaart
simulatie mee.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Vanavond (dinsdag 11 februari)
vindt op het Gomarus College in
Gorinchem een inspiratieavond
plaats voor leerlingen en hun
ouders. Ze kunnen tijdens deze
avond kennis maken met diverse
beroepen. Het BVB is aanwezig
namens de binnenvaart. In vier
rondes bezoeken de leerlingen de
diverse beroepen en kunnen ze al
hun vragen stellen over carrièremogelijkheden, opleidingseisen
en hoe het werken in de praktijk
is.

The Blue Road Map
is in revisie
Het BVB heeft al enige tijd op de
planning staan om de erg veel geraadpleegde the Blue Road Map
(www.blueroadmap.nl) uit te
breiden met containerlijndiensten. Tevens moeten we de nodige
updates doorvoeren.
De softwareontwikkelaar is hier,

Binnenvaart Paviljoen op
Navingo Career Event
Op donderdag 28 mei vindt in de
Onderzeebootloods in Rotterdam
het Navingo Career Event plaats.
Vorig jaar was daar een gezamenlijk Binnenvaart Paviljoen. Ook
dit jaar heeft de beurs het BVB
benaderd met de vraag of de
sector zich gezamenlijk wil presenteren. Voordeel van een gezamenlijke presentatie is dat we de
krachten bundelen en ons als binnenvaart beter en duidelijker kunnen profileren, gebruik kunnen
maken van elkaars kennis en door
ieders netwerk in te zetten meer
aandacht en bezoekers kunnen
trekken. Een ander voordeel is dat
de kosten voor de deelnemers op
deze wijze aantrekkelijk zijn.
Het Binnenvaart Paviljoen moet
minimaal acht deelnemers hebben. Wilt u ook deelnemen in het
paviljoen? Laat het ons dan even
weten via info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl.
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Scheepsbouw
zit in ons
DNA
Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”
Nieuwbouw

Re ﬁt

Specialist in ontwerp,
engineering en bouw van luxe
riviercruise schepen.
Custom-built en innovatief.

Reparatie

Eﬀiciënt en duurzaam.
Upgraden van inzetbaarheid,
voor een toekomstbestendig
schip.

Adequate oplossingen om
continuïteit te waarborgen.
Snelle service met aandacht
voor kwaliteit.

breejen-shipyard.nl

Havenstraat 7 | 3372 BD Hardinxveld-Giessendam
T +31 (0)184 - 676 140 E info@breejen-shipyard.nl

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

Kwaliteitsschepen
uit Groningen

ALUMINIUM EN RVS
 050 - 369 21 00

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

U ZOEKT PERSONEEL?

of mail direct naar
john@beerensbv.nl

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

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

VOORRAAD LIEREN VOOR DE BINNENVAART!
AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

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

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

WWW.DROMEC.NL

sales@dromec.nl

Hét vakblad met het grootste bereik
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Heidi Reich voegt zich bij Reich-vloot
De tanker is uitgerust met twee
Volvo-motoren voor de voortstuwing (D13MH). Die zijn geleverd
door Volvo Penta Europe. De keerkoppelingen zijn geleverd door
Reintjes Benelux.

Straalbuizen

All Pumps Holland leverde een
compleet Victor-pompenpakket.
Van Kampers Pompservice komen
de twee ladingpompen van zijn
eigen merk in kruiplijnuitvoering.
Alphatron Marine leverde de
navigatieen
communicatieapparatuur. Kadlec & Brödlin ontwierp, leverde en installeerde de
elektrische installatie en de tankmeet- en alarmeringssystemen,
met alle toebehoren.

burg an der Elbe gevestigde rederij van Markus en Heike Reich is
grootafnemer bij GS Yard. Vorig
jaar kwamen de Holly Reich, de
Saskia Reich en de Svenja Reich er
van de werf.

Damen Marine Components
heeft de roeraandrijving en twee
hydrodynamische visstaartroeren
(type HD 160S) geleverd, inclusief
stuurpaneel, roerstandaanwijzer
en hydraulisch aggregaat.
Promarin Propeller- und Marinetechnik is van de partij met twee
4-bladschroeven (diameter 1400
millimeter) en evenveel Optimastraalbuizen.
HR Piping deed de inbouw van
de
machinekamerinstallatie.
Blokland Non-Ferro zorgde voor
de
U-bundelkoelers.
Verhaar
Omega leverde een kanalenboegschroefinstallatie.

/5,5 kW, roeraandrijving: type 2 DWK 65 /

Alarmierungssystem und die dazugehörige

skew design, the two OPTIMA® propeller

Eén (1) Verhaar Omega

All Pumps Holland B.V.

35 en hydrodynamische visstaartroeren:

Visualisierung sowie die Navigations- und

nozzles and the two propeller shaft

Boegschroeﬁnstallatie type kanalen

Complete Victor pompen pakket

2 stuks type HD 160S

Kommunikationseinrichtungen

installations

3100-4k (schroefdiam 1000mm) verticale

Alphatron Marine B.V.

HR Piping B.V.

Kampers Pompservice B.V.

Reintjes Benelux bvba

opstelling, 300 kW bij 1780 omw/

Navigatie en communicatieapparatuur

Inbouw complete machinekamer installatie

2 stuks KAMPERS 2C182/74XHE

2x WAF 164 met reductie van 5,044:1

min en bediening wegafhankelijk incl

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

Kadlec & Brödlin GmbH Wir projektierten,

ladingpomp in kruiplijnuitvoering

Van Wijk Machinefabriek en

omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf

Damen Marine Components

lieferten und installierten die elektrische

Licorne Fuel B.V. Q8

Scheepsreparatiebedrijf B.V. Hefkolom

W&O Europe

Stuurpaneel: SP 2700 incl.

und elektronische Ausrüstung inkl. der

Promarin Propeller- und

en stuurhuis en autokraan 14 mtr

Afsluiters voor in de machinekamers

roerstandaanwijzer type RI 2700,

Steuerungs- und Automatisationstechnik

Marinetechnik GmbH The 2 main

Van Wijk Stuurhuizen B.V. Stuurhuis

WindeX Engineering B.V.

hydraulisch aggregaat: HPP2700-180} 1-1-1

sowie das Tankmess- und

propellers, diameter 1400mm, 4 blades,

Verhaar Omega B.V.

RVS klaproosters

(foto Jan Johan ten Have)

Bij GS Yard is de Heidi Reich
opgeleverd. De geslaagde
proefvaart was 29 januari.
De werf in Waterhuizen deed
de complete afbouw van de
tanker. Die is van het Sunrise-

model, een eigen, inmiddels
doorontwikkeld, ontwerp van
GS Yard.
Het schip is gebouwd voor Reich
Schifffahrtsbetriebe. De in Lauen-

Van Wijk Stuurhuizen bouwde
het stuurhuis. Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf
maakte de hefkolom daarvoor en
leverde ook de 14 meter lange
autokraan.
W&O Europe zorgde voor de
afsluiters in de machinekamers,
WindeX Engineering voor de rvs
klaproosters. Licorne Fuel voorziet
de Heidi Reich van Q8-smeermiddelen.

Aan mts HEIDI REICH leverden onder andere:
GS Yard B.V. Complete afbouw

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren MARKUS REICH met het mts HEIDI REICH

Non Ferro bv

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Kadlec & Brödlin

Stuurhuizen B.V.

SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING
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Electric Cargo Pumping Solutions
40 years of electrically driven cargo system experience has resulted in a highly efficient, low noise and reliable system the sustainable answer
in an oil and gas environment. Focus and dedication on the development of an electric system has brought us to where we are today.
Our quality management system and deepwell pumps are fully ATEX compliant.
It’s what we call Pumping Excellence.

visit www.marflex.com
Pumping Excellence

12, 13 & 14 MEI 2O20
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL

@Maritime_EH

200122 MI19_265x195_AdvMaritimeMedia.indd 17

Maritime Industry Gorinchem

Maritime Industry

BOEK
UW
STAND
22/01/2020 10:55
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U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903

De Gerlien van Tiem,
voor schippers die de
vaart erin willen houden.

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

 +31 - (0)487 - 515 544
 info@gerlienvantiem.com  Druten

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

W W W. H E AT M A S T E R . N L

gerlienvantiem.com

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

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

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

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

DUBBELWANDIGE
TANKSCHEPEN

•
•
•
•
•

Enthousiasme
Ervaring
Transparantie
Open en duidelijke communicatie
Optimalisatie

• Spot of Timecharter
• ARA en/of Rijnvaart
SINCE 1983
Trendco is al ruim 35 jaar
actief in het binnenvaart
transport van minerale
oliën.

Wilt u samenwerken met ons jonge dynamische team of heeft u vragen, aarzel niet en bel of email.
Contactpersonen:
Martijn en Jeffrey Smith

armada@trendco.nl

078-68 18 666

Merwekade 77

3311 TH Dordrecht

trendco.nl
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Wij wensen familie MAES-DE WILDE een behouden vaart met hun mts THALASSA II

Maritieme betimmeringen en interieurbouw



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

Non Ferro bv
Foto: Binnenvaartkrant

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij bedanken familie Maes-De Wilde voor het in ons
gestelde vertrouwen en wensen mts Thalassa II een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering compleet schip mogen verzorgen
voor fam. Maes-De Wilde.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

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

Wij feliciteren familie
Maes-De Wilde van harte met
mts Thalassa II
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
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Tweede Thalassa voor familie Maes-De Wilde
In een bouwperiode van circa
anderhalf jaar heeft RensenDriessen Shipbuilding de
nieuwbouwtanker Thalassa II
voor de familie Maes-De Wilde
gerealiseerd. De tanker werd op
vrijdag 31 januari in Zwijndrecht
gedoopt. Aansluitend zegende
aalmoezenier Van Welzenes het
schip volgens goed gebruik in.
In de zomer van 2018 verstrekte
Familie Maes-De Wilde de opdracht voor de bouw van dit complete schip. Vervolgens werden
de bouwtekeningen van het type
Chimo door de ontwerpers van
Rensen-Driessen verder geüpdatet.
Het schip meet 110 × 11,45 × 5,04
meter. De kruiplijn is 4,25 meter.
De Thalassa II beschikt over negen
gecoate ladingtanks, die samen
een inhoud hebben van 3.420 m3.

Al jaren
Rensen-Driessen Shipbuilding is
niet alleen verantwoordelijk voor
het ontwerp en de bouw van het
casco, maar leverde het schip compleet op.
De Thalassa II komt de bestaande Thalassa (type MoneyMaker)
versterken, die de familie MaesDe Wilde in 2013 in de vaart
bracht. Ook dat schip werd
destijds geleverd door RensenDriessen.
Stefan Maes en Wim Driessen
kennen elkaar al jaren en hebben
al regelmatig zaken gedaan samen.
Onder andere met de aan- en verkoop van de bestaande Thalassa,
de Pelagus, de nieuwbouw van
het drogeladingschip Thalassini,
gebouwd op scheepswerf Orsova,
en de duwbak Pelagus II, die twee
jaar geleden uit Polen werd opgeleverd.

Voor de afbouw schakelde de
Zwijndrechtse scheepsbouwer de
vertrouwde overburen uit Dordrecht in: Dolderman. Die leverde
ook de Caterpillar-motoren.
De Waal Machinefabriek verzorgde de Stuwa-schroefasinstallatie
met schroefasrem, de schroefasseals, het EasyFlow-roersysteem en
de Stuwa-stuurmachine.
De keerkoppeling (een WAF 665)
komt van Reintjes Benelux. Blokland Non-Ferro zorgde voor de
U-bundelkoelers. Veth Propulsion
zorgt met de Veth Jet-boegschroef
voor extra wendbaarheid.
Van Blommaert komen onder
meer de stuurhuttrap, de prachtig
gespoten voormast, de heklichtbeugel en boordlichtvleugels en
de aluminium davit. DBS Scheepsservice vervaardigde de aluminium machinekamervloeren (zowel
voor als achter).

EMS Group deed de elektrische installatie. Kampers Shipyard maakte het stuurhuis met
hefgeleidekokersysteem. Van Wijk
Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf leverde de ankerlieren en
de autokraan. GeMa Services deed
de conservering van het schip.

Dubbel dekleidingsysteem
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw timmerde de achterwoning en het
stuurhuis. VE-woning en scheepsstoffering leverde de VE-screen
zonwering in het stuurhuis.
ClimaLogic verzorgde de sanitaire,
de airco- en de overdrukinstallatie,
de machinekamer- en ruimventilatoren en de afsluitbare rvs roosters.
Bridgescout zorgt voor extra veiligheid met het geïnstalleerde brughoogtedetectiesysteem. Voor de

navigatie is er Tresco Navigis van
Tresco Engineering.
Foresta Trading leverde onder meer
de F.T. VICTOR-dienstpompen,
twee F.T. ballast-/stripping-ejectors
en de F.T. smeeroliehaspelsets.
MarFlex is aan boord vertegenwoordig met negen MDPD-80
ladingpompen en even veel
nazuigpompen. RugoTech Pijpleidingen installeerde het dubbele
dekleidingsysteem. W&O Europe
leverde de appendages daarvoor,
en voor de machinekamers en het
ballastsysteem.
Hoveko regelde de tankmeting
en -alarmering (met behulp van
Saabradars), alsmede de temperatuur- en drukmeting. De coating
van de tanks werd verzorgd door
Muehlhan.

Aan mts Thalassa ll leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

afsluitbare roosters

lucht gedreven membraanpomp op RVS

Marﬂex B.V. 9 x MDPD-80 ladingpompen

Van Wijk Machinefabriek en

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

DBS Scheepsservice

verrijdbaar onderstel

9 x nazuigpompen

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Dolderman B.V. Complete afbouw en le-

Alu machinekamervloeren voor- en achter

GeMa Services Complete conservering

Muehlhan B.V. Coating

Ankerlieren en autokraan

vering Caterpillar 3512C en Caterpillar C18

De Waal Machinefabriek B.V.

incl. levering verfpakket

Promarin Propeller- und

VE-woning en scheepsstoﬀering

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

Stuwa Schroefasinstallatie met schroefas-

Hoogendoorn Maritieme

Marinetechnik GmbH The main propeller,

VE-screen zonwering stuurhuis

Blommaert BVBA Stuurhuttrap DRM type

rem, Stuwa Schroefasseals, EasyFlow Roer-

Betimmeringen en Interieurbouw

diameter 1700mm, 5 blades, skew design

Veth Propulsion B.V. 1x Veth jet Boeg-

Futura, voormast type Improval, heklicht-

systeem en Stuwa Stuurmachine

Betimmering achterwoning & stuurhuis

Reintjes Benelux bvba

schroef, k-1200 392 Kw, 1800 RPM

beugel type Isis, boordlichtvleugels type

EMS Group B.V. Elektrische installatie

Hoveko B.V. De complete tankmeting- en

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

W&O Europe

Isis en RVS roeftrap en aluminium davit

Foresta Trading B.V. Complete pakket

alarmering, alsmede druk- en temperatuur-

RugoTech Pijpleidingen BV

Appendages voor de dekleidingsystemen,

Bridgescout Brughoogtedetectiesysteem

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

meting met behulp van TMS STaR systeem

Complete dekleidingsysteem

de machinekamers en het ballastsysteem

ClimaLogic B.V. Sanitaire installatie, airco-

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

Kampers Shipyard B.V.

Tresco Engineering bvba Tresco Navigis

installatie, overdrukinstallatie, machineka-

smeerolie haspelsets, F.T. gasolie trim-

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem incl.

merventilatoren, ruimventilatoren en RVS

pomp, F.T. voorsmeerpomp en F.T. VM 2”

hydraulische toebehoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Vereniging De Binnenvaart viert
30e verjaardag met nieuwe site
motor worden binnendekken en
nieuwe ruimschilden aangebracht.
Vereniging De Binnenvaart beschikt sinds 2018 over dit historische schip, dat na de Tweede
Wereldoorlog deel uitmaakte van
de Marshallhulp om Europa er
ecnomisch weer bovenop te helpen.
Van de 95 schepen werden er 35
op de Dordtse Scheepswerf de
Biesbosch samengesteld, vlakbij
de thuishaven van Vereniging De
Binnenvaart.
Daar ook wordt Leefwerf De Biesbosch ontwikkeld. In de loop van
2020 zal de Marot afmeren in de
zuidelijke insteekhaven van de
vroegere scheepswerf. Het schip
krijgt een centrale plek in dit centrum waar wonen en werken aan
boord van monumentaal varend
erfgoed.
De Marot wordt toegankelijk voor publiek. In het ruim van de Franse motor worden binnendekken
en nieuwe ruimschilden aangebracht. (foto Vereniging De Binnenvaart)

Ter gelegenheid van haar 30e
verjaardag heeft Vereniging De
Binnenvaart een nieuwe website
gelanceerd. De vereniging, die
2.930 leden telt, is zeer actief.
Dat komt ook tot uitdrukking op
de nieuwe versie van
www.debinnenvaart.nl. Zo

komen de agenda en de
nieuwsberichten nadrukkelijker
in beeld.
Op de website staat het veelvuldig geraadpleegde overzicht van
het
Binnenvaartdocumentatiecentrum met de internationale

databank van binnenvaartschepen.
Deze is gekoppeld aan de in 2018
gelanceerde en populaire Binnenvaart-app.

Marot
Ook aan de Marot wordt hard gewerkt. In het ruim van de Franse

Binnenvaartmuseum
In het Binnenvaartmuseum, aan
boord van de in het Wantij afgemeerde René Siegfried, is dit jaar
de nieuwe expositie over voortstuwing te zien. Het museum is
geopend op donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00
uur en voor groepen op afspraak.
Op andere dagen worden tal van
activiteiten georganiseerd.

Sleepboot Irene
schittert in
gemeentehuis
Maasgouw
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het Maas Binnenvaartmuseum
heeft een model van een stoomsleepboot in langdurige bruikleen
gegeven aan de gemeente Maasgouw. Burgemeester Stef Strous
nam het model van de Irene dankbaar in ontvangst. Het model,
dat in 1970 gebouwd werd door
oud-schipper Kees van Gameren,
is in een vitrine geplaatst in de
publiekshal van het gemeentehuis.
De burgemeester zei dat zijn gemeente een hechte relatie onderhoudt met het water, de haven en
de binnenvaart. De Irene verwijst
naar de periode in de 20e eeuw
toen sleepboten op de Maas en het
Julianakanaal het vervoer verzorgden van brandstof, bouwstoffen
en chemicaliën naar het westen
van Nederland.
Eigenaren zochten elkaar toen in
het weekend op in de haven van
Maasbracht en lagen met tientallen sleepboten ‘met de kop in de
dijk’.
Het model van de Irene ie een
schenking aan het museum door
P. Tinnemans uit Maasbracht. De
sleepboot is compleet met stoomketel en stoommachine.
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Elektrische
Elektrische
installaties
Elektrische
installaties
voor
de
voor
de binnenvaart
binnenvaart
installaties

voor de binnenvaart
voor
voor de
de binnenvaart
binnenvaart

UW LEVERANCIER VOOR:

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

AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN

Walvoedingskabel
Motorola
Motorola
portofoon
Lichtgewicht walstroomverlengkabel
portofoon

Explosieveilige
Explosieveilige
Marifoonantenne
dompelpomp
dompelpomp

O.a. voor ADN
schepen.
71.200
l/hr max.
Mp4
coacial
diopole
O.a. voor ADN
schepen.
71.200
l/hr max.
EX
II 2 GD EExmarifoon
d kc IIB T4 T135
C IP68.
Explosieveilige
antenne.
EX
II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135
C IP68.
Explosieveilige
(Dekwas)slang
in
diverse
maten
en
De
meest
gebruikte
(Dekwas)slang
in
diverse
maten
en
dompelpomp
uitvoeringen
uit voorraad
leverbaar!)
dompelpomp
marifoon
antenne
in
uitvoeringen
uit
voorraad
leverbaar!)
O.a. voor ADN schepen. 71.200 l/hrdemax.
O.a. voor ADN schepen.
71.200 l/hr max.
EX II 2 GD EEx d kc IIBbinnenvaart.
T4 T135 C IP68.
EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135 C IP68.
(Dekwas)slang in diverse maten en
(Dekwas)slang in diverse maten en
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)

Vergunningsvrije
50 meter 5 polig.
Met aluminium
Vergunningsvrije
draagbare
portofoon.
Motorola
kern.
draagbare
portofoon.
Motorola
Kan communiceren
Kan
communiceren
portofoon
met
de
Vertex
241
32A
portofoon
met
de Vertex 241
Vergunningsvrije
Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
draagbare portofoon.
63A
Kan communiceren
Kan communiceren
met de Vertex 241
met de Vertex 241

265,00
00 00
525,
165,
165,00
00
165,00

00
1.389,
1.389,00 57,50
00
1.389,00

Walstroom
Led
transformatoren
Led
verstraler
verstraler Verkrijgbaar in
120W
32 en 63 Ampere.
120W
Led
Deze krachtige IP67
Led
Deze krachtige IP67
verstraler
heeft
een
verstraler
verstraler
heeft een PRIJS OP
verstraler
worp
van maar liefst
worp
van maar liefst AANVRAAG
120W
200
meter.
120W
200
Dezemeter.
krachtige IP67

Blauw
Blauw bord
bord
motor
motor

Lineair motor tbv
Lineair motor tbv
blauw bord. Deze
Blauw
bord
blauw bord. Deze
Blauw
krachtige 24Vbord
lineair
krachtige 24V lineair
motor
motor heeft een slag
Motorola
motor
motor heeft
Lineair
motoreen
tbvslag
van
150mm.
luidsprekerLineair
motor tbv
van
150mm.
blauw
bord. Deze
blauw bord. Deze
microfoon
krachtige 24V lineair
krachtige 24V lineair
motor heeft een slag
motor heeft
een slag
Met handige
bevestigingsclip.
van 150mm.
van 150mm.

Voeding
9-32VDC
Deze
krachtige
IP67
Voeding
verstraler9-32VDC
heeft een
verstraler heeft een
worp van maar liefstMotorola
worp van maar liefst
200 meter.
portofoon
200 meter.
Voeding 9-32VDC
Voeding 9-32VDC
Vergunningsvrije
draagbare
Bay15D
Led
Kan
kast
Bay15D Ledportofoon. Reefer
Reefer
kast
communiceren
1in – 4uit Roestvaststalen
naviga1in – 4uit Roestvaststalen
naviga- met de Vertex
kast met handvat 1x in 4x uit
kast met handvat 1x in 4x uit
tielamp
241
max. 32A met omschakeling.
tielamp
Bay15D
max.
32A metkast
omschakeling.
10-30VDC
3,5WLed
6000K
Reefer
Bay15D
Prijs
op aanvraag.
Tevens alle
10-30VDC
3,5WLed
6000K
Reefer
kast
Prijs
aanvraag.
Tevens alle
300lumen
16x45mm.
1in –op
4uit
Roestvaststalen
navigasoorten
Reefer
stekkers en
300lumen
16x45mm.
1in
– 4uit
Roestvaststalen
navigasoorten
Reefer
stekkers
enuit
Niet gekeurd in
kast
met
handvat
1xleverbaar.
in 4x
kabels
uit
voorraad
Niet
gekeurd
in
kast
met
1xleverbaar.
in 4x uit
tielamp
kabels
uithandvat
voorraad
combinatie
met
tielamp
max. 32A
met
omschakeling.
combinatie
met
max. 32A met omschakeling.
10-30VDC
3,5W 6000K
navigatielantaarn
10-30VDC 3,5W 6000K
Prijs op aanvraag. Tevens alle
navigatielantaarn
Prijs op aanvraag. Tevens alle
300lumen 16x45mm.
300lumen 16x45mm.
soorten Reefer stekkers en
Draadloze bediening
soorten Reefer stekkers en
Niet gekeurd in
Niet
gekeurd
in
kabels uit voorraad leverbaar.
Professionele afstandkabels uit voorraad leverbaar.
combinatie met
combinatie
met
Onderbediening met ontvanger
navigatielantaarn
Ondernavigatielantaarn

99
119,
119,99
99
119,99

99
149,
149,99
99
149,99

39,90

165,00

99
9,
9,99
99
99 00
345,
9,

vanaf

Accukist
Accukist
Kunststof accukist
Kunststof accukist
540x210x300mm
540x210x300mm
tbv 140Ah accu
tbv 140Ah accu
Accukist
(incl.deksel)
Accukist
(incl.deksel)
Kunststof
accukist
Kunststof accukist
540x210x300mm
540x210x300mm
tbv 140Ah accu
tbv 140Ah accu
(incl.deksel)
(incl.deksel)

DAALDEROP
BOILER

Adereindhulskit
Adereindhulskit
Adereindhuls kit 400-delig
Adereindhuls kit2 400-delig
0,5 t/m 2,5mm2
0,5 t/m 2,5mm

Zoeklicht
led
Adereindhulskit
00
Adereindhulskit
00
Adereindhuls kit 400-delig

19,
19,
00
19,00
3.790,00

Adereindhuls
kit 400-delig
Electrisch
bediend
led
0,5 t/m 2,5mm22
0,5 t/m 2,5mm
zoeklicht
120W. Worp 1550
meter. Inclusief inbouw
bedieningspaneel

00
225,
225,00
00
225,00

249,00

Insectenvanger
Insectenvanger
Weg met die vervelende plaag-

Weg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
beesten! Eenvoudig in te pluggen
in een wandcontactdoos
in een wandcontactdoos
Insectenvanger
Insectenvanger
Weg met die vervelende plaagWeg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
beesten! Eenvoudig in te pluggen
Compressor
in een wandcontactdoos
in een wandcontactdoos

95
7,
7,95
95
7,95

Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken

2,2kW 8Bar 400l/min 400V

50Hz
72dB strekt.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang
de voorraad
Deze
aanbiedingen
tot hetexclusief
einde van
de maand,
zolang devoorbehouden.
voorraad strekt.
Genoemde
prijzengelden
zijn in euro,
BTW.
Zet- en of
drukfouten
Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

899,

00

Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.

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

ek
Bezo kel
eikn
w
o
z
e
z
onB zoenkkel
e wi el
B
e
z
n
o
wink

onze
elektrotechniek
elektrotechniek

www.oechies.nl
www.oechies.nl
www.oechies.nl
www.oechies.nl

www.oechies.nl

Hilto bv is lid van :

houdsvrije

houdsvrijeStroomverdeelkast
Boiler 400V 80/120
accu
Liter Beide uit voorraad
accu
OnderVMF225M,
leverbaar. 120 Liter
OnderVMF225M,
12V
225Ah. Vraag 3x230V 16A, 1x400A 32A CEE
houdsvrije
12V
225Ah. Vraag
houdsvrije
vrijblijvend naar 6h, 1x 400V 16A 6h
vrijblijvend naar
accu
de mogelijkheden
accu
de mogelijkheden
VMF225M,
van
gratis accu’s
VMF225M,
van gratis
12V
225Ah.accu’s
Vraag
wisselen
12V
225Ah. Vraag
wisselen
vrijblijvend
naar
vrijblijvend naar
de mogelijkheden
de mogelijkheden
van gratis accu’s
van gratis accu’s
wisselen
wisselen

1.425,00

00
199,
199,00
00
199,00

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711
Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

service
service

shop
shop

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

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99
F 010
- 484 28uur,
74 Za
- E9.00-12.00
info@oechies.nl
Ma/vrij
8.00-16.30
uur
Ma/vrij
8.00-16.30
uur,
Za
9.00-12.00
uur
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl
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Wim Nuy: Bestemming bereikt
DOOR JOHAN DE WITTE

Na zeventien jaar werkzaam
te zijn geweest bij Provaart
Logistics is Wim Nuy sinds 31
december 2019 met pensioen.
Op 31 januari was zijn
afscheidsparty in Hotel ARA in
Zwijndrecht, de plaats waar ook
Provaart is gevestigd.
Het is Wim samen met zijn vaste
kern, Linda Berends, Erik Bosman
en Michel van Ballegooijen, gelukt
om met Provaart de nodige credits in de branche te vergaren. Met
bekwaam- en kredietwaardigheid.
Logistiek recht door zee, zonder
flauwekul! Binnen Provaart ligt
het accent op prettig teamwork en
discipline om collega’s bij afwe-

Dochter Margo, schoonzoon Roel
en kleinzoon Damian wonen op
twee scheepslengtes afstand.

Discipline
Als Wim Nuy in 1953 ter wereld
komt in het ziekenhuis van Beverwijk ligt zijn vader met de kempenaar Maria in de haven van IJmuiden. Zonder veel inspraak begint
hij zes jaar later aan zijn opleiding op het Nijmeegse St Nicolaas
Internaat. Begin september vangt
zijn school aan, pas met de Kerst
is hij weer eens aan boord. Andere
tijden! Hij is elf jaar wanneer hij
bij de nonnen in Namen wordt
aangemeld voor een vervolgopleiding, met als dwingende opdracht
zich het Frans eigen te maken. Het

“Het was altijd ‘wij’,
zowel thuis als op kantoor”
zigheid te kunnen vervangen. Ook
toen Wim er door een lichamelijk
defect langere tijd niet bij kon zijn.
Wim Nuy kan zich als gewezen
Provaart-directeur met voldoening
en vertrouwen richten op een
nieuwe toekomst. “Het is mooi geweest, tijd om plaats te maken voor
de gewaardeerde medewerkers.
Onze klanten, medeoprichter(s)
en aandeelhouders bedank ik voor
het vertrouwen, evenals de vele
collega’s op de werkvloer en het
water. Door hún inzet heeft Provaart Logistics zijn positie verworven. Ook het vertrouwen van en de
inzet door duwbak en duwbooteigenaren spelen een cruciale rol in
het succes van Provaart.”
Wim Nuy en zijn echtgenote
Angèle Savelkoul hebben een
mooie ankerplaats gevonden.

duurde niet lang of Wim at, mopperde en droomde in het Frans.
Als bagage had hij reeds de Nijmeegse discipline. Zijn Waalse
leeftijdgenoten argumenteerden
niet; schoolpleinzaken werden
met de vuisten beslecht. Naast
rekenen en Frans leerde hij zich
staande te houden. Nog lang niet
uitgestudeerd meldde hij zich, in
koeterwaals-Nederlands en het
Frans beheersend, als matroos bij
zijn vader op de Maria.
Het voelde als thuiskomen. “Het
was ook een leerzame en avontuurlijke tijd. Van lieverlee leerde
je omgaan met verantwoording
maar ik kreeg ook vrijheid en gelegenheid om het uitgaanscircuit
te ontdekken. Van enige spaarzin
was toen nog geen sprake.”
Op grond van zijn maritieme

Achter de pc voelt vertrouwd voor Wim Nuy. (foto Johan de Witte)

talent werd hij door een kennis gevraagd hem een paar jaartjes uit de
brand te helpen. Vervolgens stond
hij aan het roer van de Nijmeegse
Neptun-bunkerboot. Terug aan
boord van de Maria vond hij zijn
stek. Hij trouwde in 1976 met
Angèle. Nu kon het niet ver genoeg
zijn; de mix van uitdaging, avontuur en toerisme kreeg de ruimte.
Als varensman boeide hem de
altijd wisselende omgeving en
hij leerde naar anderen luisteren
die de dingen soms beter wisten.
Margo werd geboren en door de
internaatervaring van beiden werd
in 1987 een ‘komma’ achter het
bestaan als scheepvaartondernemer gezet.

Brugwachter
Ze woonden in Dordrecht boven
Dolderman. Het werk als kapitein bij Van der Wees op een duwboot eindigde na een geschil om
40 gulden (“het was leuk werk”).
Aflossen lag toen voor de hand,

een jaartje als bouwvakker volgde… Wim werd er handig van
maar zocht iets anders. Hij kocht
een leesmapverhuurbedrijf inclusief onmogelijk veel werk en
gezeur van 700 klanten. Het was
balen, een koper bevrijdde hem
ervan. In 1989 werd hij brugwachter bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en weer ging het
om scheepvaart! In 1994 maakte
hij promotie tot VTS-operator.
“Interessant werk, waardevolle
collega’s… We konden met dure
apparatuur om een hoekje kijken.
Het systeem erachter is boeiend.
Maar strepen werden belangrijker
dan het werk, bovendien merkte
ik dat de overheid het zicht op de
klant volledig kwijt was. Ter compensatie was disponent bij de EWT
mijn nieuwe doel. De firma loste
op in Veerhaven, evenals mijn job,
maar ik had weer iets geleerd.”

Duwvaart
“Met hulp van collega’s en mede-

HET NÉTWERK VOOR DE BINNENVAART
Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen
Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Bĳna letterlĳk zĳn we dit jaar gezamenlĳk begonnen met de
Nieuwjaarsreceptie van “De Wandelgang”. Dat was in meer dan één opzicht
een klinkend succes. Het schip, de ambiance, u, het voelde goed. Laten we
dat vasthouden dit jaar. En daar bieden we ook meteen weer de gelegenheid
voor, op donderdag 20 februari in Restaurant Waal in het schilderachtige
Heerjansdam. Op donderdag! De uitzondering van de op een vrĳdag
gehouden Nieuwjaarsreceptie bevestigt de regel dat “De Wandelgang” altĳd
op de derde donderdag van de maand wordt gehouden. De historici mogen
zich het hoofd breken waarom dat ook alweer was.

WALKING DINNER
20 februari 2020

Uiteindelijk vond hij waar hij goed
in was. Het draaide onder andere
om duwvaart, bakken verduwen
en de exploitatie ervan. Om Provaart als dienst- en serviceverlener
plus troubleshooter in de business
te manoeuvreren gaven de maatschappijen en firma’s de nieuwkomer alle ruimte. Wat ze zelf niet
konden, zagen ze al gauw efficiënt
opgelost. Kennis, improvisatie en
alles kon, dat was de instelling.
Een voorbeeld was de aanvaring
van een duwstel bij Puttershoek:
losgebroken en één bak maakte
water. “Kunnen jullie wat regelen?” ’s Nachts ging het regelen
en bellen door, ’s morgens was de
klus geklaard.
Door opdrachtgevers te ontzorgen
maakte Provaart naam. Al snel
waren ze met vieren op kantoor en
organiseerden business waar een
grote organisatie moeite mee had
op een praktische manier. Er kwamen agentschappen, er was groei!
Het in-house team schakelde snel.

Niemandsland

Noteer die 20e februari, dan kunt u er rekening mee houden bĳ de planning
van de wintersport (mocht u uw geheugen op willen frissen hoe sneeuw er
ook alweer uitziet). Mocht het mislopen met die planning, dan loopt u ook een
‘walking dinner’ mis in “De Wandelgang”. Een ‘dinner’ met drie gangen. Wat
een jaar is dit aan het worden!

“Ik voel me kiplekker in mijn huidige niemandsland en ben kinderlijk benieuwd wat er op mijn pad
komt. Klagen hoort niet tot mijn
attitudes en mijmerend terugkijken al helemaal niet. De toekomst
ligt – indien voor mij voorradig –
vóór me en zeker niet achter me.
De bestemming is bereikt. Bewogen, allesomvattend, het was altijd
‘wij’, zowel thuis als op kantoor!”

Voel u welkom bĳ de eerste reguliere bĳeenkomst van de “De Wandelgang”
op donderdag 20 februari in Restaurant Waal, Molenweg 37 in Heerjansdam.
(Aanvangstĳd is 17.00 uur)
Uw dagelĳks bestuur
Dirk-Jan Bezemer
Jan Struĳk
Alexander Wanders
Els Oosse
Robbert Klaverdĳk
Twan de Goeĳ
De volgende bĳeenkomst is donderdag 19 maart eveneens in Heerjansdam



aandeelhouders startte Provaart in
januari 2003. Alleen in een klein
kantoortje met tweedehands meubilair en vijf via een advertentie op
de kop getikte telefoons. Op donderdag 2 januari, onze eerste werkdag, begonnen deze telefoons na
de middag al te rinkelen – en dat
doen ze nu nog steeds. Het zijn
alleen andere toestellen en sinds 1
januari 2020 ook definitief andere
mensen die ze opnemen.”



De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl

Van de spreekwoordelijk geraniums is geen sprake: Wim leest
graag, schrijft columns voor een
klein publiek. Een quote die hem
te binnen schiet, noteert hij! Ook
‘s nachts. Wim is ook penningmeester van de Stichting Binnenvaart, daarnaast rommelt hij graag
in en rond huis.
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ADVERTORIAL

ExxonMobil begrijpt belangrijkste
prioriteit van schipper: bedrijfszekerheid
In de binnenvaart is operationele efficiëntie van cruciaal belang, zowel voor
schipper als klant. Bedrijfszekerheid van het equipment aan boord, vooral van
de motoren, is de belangrijkste doelstelling bij alle onderhoudsactiviteiten op
het schip. ExxonMobil begrijpt dit als geen ander en biedt de nodige support en
expertise om deze doelstelling te realiseren.

Mobil Serv
Met 150 jaar ervaring in de smeermiddelenindustrie, heeft ExxonMobil een wereldwijde reputatie op het vlak van aanvullende technische diensten, om gebruikers te helpen met het optimaliseren van hun onderhoudsdiensten, machinebetrouwbaarheid
en operationele kosten. Deze diensten, als aanvulling op onze kwalitatieve Mobilsmeermiddelen, zijn gegroepeerd onder de wereldwijde merknaam Mobil Serv.
Simpel gezegd = Producten + Diensten + Expertise = Oplossingen.
Het Mobil Serv-merk omvat:
• Mobil Serv Lubricant Analysis: olieanalyseprogramma met ongeëvenaarde
flexibiliteit, expertise en kwaliteit
• Mobil Serv Advanced Analytics: aanvulling op het olieanalyseprogramma.
Geavanceerde testen en analyses voor uitdagende smeringsproblemen,
compatibiliteitsbepaling van smeermiddelen en ondersteuning bij storings- en
root cause-analyses
• Mobil Serv Engineering Services: groot gamma aan technische services zoals het
opstellen van smeerschema’s, motorinspecties en verlengen van oliestandtijden

Vernieuwing
Het Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA) programma is sinds 2016 de opvolger van
Mobil Signum Oil Analysis. Mobil Serv Lubricant Analysis is ondersteund door een
geheel nieuwe website met intuïtieve vormgeving. Hiermee wordt het complete proces
vanaf staalname tot uiteindelijke rapportage en opvolging gestroomlijnd.
Er kan gebruik gemaakt worden van Scan&Go-technologie met QR-codes zodat de
oliestalen gemakkelijk geregistreerd kunnen worden met alle nodige informatie. Resultaten en aanbevelingen zijn op elk willekeurig moment eenvoudig te raadplegen op
het webplatform en alle data zijn eenvoudig in verschillende formats te downloaden.
Mobil Serv Lubricant Analysis omvat:
• een gedetailleerde monitoring van de meest kritische smeermiddelparameters
volgens de erkende internationale normen en specificaties
• toepassing van normen van de machine- en motorenbouwers
• 25 verschillende testpakketten zodat voor elke applicatie en toepassing de meest
ideale test ingezet kan worden
• Toegang tot de assets en analysedata via smartphone of tablet, op elk moment
• Trendanalyse en aanbevelingen
Uw Mobil-partner staat achteraf steeds klaar om de analyserapporten, trends en de te
nemen maatregelen met u te bespreken.

Hoe kan Mobil Serv Lubricant Analysis u helpen?
Frequente olieanalyses via Mobil Serv Lubricant Analysis kunnen u helpen om de
betrouwbaarheid van uw motoren en installaties te verbeteren en:
• kosten voor onderhoud te doen dalen
• ongewenste stilstand te vermijden
• verbruik van smeerolie te verlagen
• olielevensduur te verhogen
Wat zijn de voordelen van de Scan&Go-functie?
Dankzij deze functie is het uitprinten en invullen van labels verleden tijd. Via het scannen van QR-codes kan het juiste staalflesje aan het juiste equipment gelinkt worden,
samen met de juiste data. Na analyse in het labo zijn de resultaten meteen beschikbaar
op het webplatform en worden deze ook per email naar de gebruikers verzonden.
Hierdoor wordt de doorlooptijd van staalname tot rapportage aanzienlijk verminderd.
Hierdoor kan men dus korter op de bal spelen in het geval er iets mis is. De Scan&Gofunctie verkleint ook het risico op menselijke vergissingen en de ingave van foutieve
data, waardoor de opvolging van uw equipment correcter verloopt. Kortom, de administratieve rompslomp wordt door Mobil Serv Lubricant Analysis kleiner en bespaart
u kostbare tijd.
Mobil Serv Lubricant Analysis heeft ook een paar extra handige functies. Zo is het
mogelijk om een reminder in te stellen voor periodieke oliestaalnames. Ook kunnen
er bij het registreren van oliestalen commentaren of foto’s gekoppeld worden aan het
oliestaal, zodat dit mee wordt verwerkt in de rapportage.

Belang van correcte procedures
Om de nauwkeurigheid van olieanalyseresultaten te garanderen, moet een bepaalde
procedure gevolgd worden. Zo moet altijd een schoon en droog Mobil Serv
Lubricant Analysis flesje gebruikt worden. Een oliestaal moet genomen worden wanneer het equipment de normale bedrijfstemperatuur heeft en wanneer de machine in
gebruik is.
Indien dit niet mogelijk is, is het ook aanvaardbaar om het oliestaal te nemen binnen
15 minuten nadat de apparatuur is uitgeschakeld. Verder moeten oliestalen altijd op
dezelfde wijze en op hetzelfde punt worden genomen.
Wenst u meer over het Mobil Serv Lubricant Analysis systeem te vernemen, kom dan
langs op het Antwerp Nautical Event op 7 en 8 maart, georganiseerd door Nassau
Scheepsbenodigdheden. Naast interessante technische demo’s en presentaties zijn er
ook tal van activiteiten voor jong en oud.

Voor meer informatie:
https://mobilserv.mobil.com
www.exxonmobil.com/en/marine/marine-industry/sectors/Inland-and-Coastal
www.antwerpnauticalevent.be
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Empower your business

BELUMI

NERO

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1927
64.09
7.15
2.49
776

1955
79.82
8.20
2.50
1098

€ 95.000,-

N.O.T.K.

RIVAL

ADRIANA

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1958
63
6.69
2.26
605

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1957
76.95
8.18
2.52
1060

IN PRIJS VERLAAGD € 145.000,-

€ 365.000,-

JOLIEN

BORELLI

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1971
105
9.52
2.97
2083

2009
110
11.45
3.62
3228

€ 1.125.000,-

N.O.T.K.

BREMARE

BONTEKOE JR

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1946
64.62
7.52
2.80
800

€ 249.000,-

GEZOCHT VOOR DIVERSE RELATIES
DROGELADING 110 X 11,40 1980 EN JONGER
GEZOCHT TANKER 110 X 11,40 TYPE C
BOUWJAAR 2000 EN JONGER

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

The Blue World .nl

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

1960
66.90
6.67
2.80
767

€ 295.000,-

LORENA
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1993
109.75
11.40
3.50
3049

N.O.T.K.

SCHEEPSMAKELAARDIJ
EN ADVIES
Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl

