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Europese Commissie wil aandeel vervoer over water met
50 procent laten groeien
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Binnenvaart kan Europa
helpen klimaatdoelen te halen
De ‘Strategie voor Duurzame en
Slimme Mobiliteit’ (Sustainable
and Smart Mobility Strategy:
SSMS) van de Europese
Commissie kan gunstig
uitpakken voor de binnenvaart.
Brussel beoogt het aandeel
van de binnenvaart namelijk
te vergroten: met 25 procent in
2030 en 50 procent in 2050. Dat
moet helpen om de Europese
Green Deal te behalen, die de
uitstoot van broeikasgassen
door transport in de komende
dertig jaar met 90 procent moet
verminderen.

De Europese Commissie wijst de binnenvaart aan als een van de transportvormen die grotere volumes zouden moeten overnemen.
(foto Christian Schwier)

De Europese Binnenvaart Unie
(EBU) steunt de Green Deal en
de vorige week gepresenteerde
road map voor duurzaam transport
volledig. De koepelorganisatie
onderschrijft het doel om de
transportuitstoot te verminderen
door een substantieel deel van het
goederenvervoer over te hevelen
naar de binnenvaart. Een logische
keuze want “binnenvaart staat
bekend als een energiezuinig, veilig en duurzaam alternatief (…)
Het draagt bij aan het ontlasten
van overbelaste wegen voor vracht
en mensen.” De binnenvaart is
volgens de EBU van harte bereid
om de komende jaren substantieel
meer lading te vervoeren.
In de Green Deal wordt de binnenvaart aangewezen als een van
de transportvormen die grotere
volumes zouden moeten over-

nemen. Daarvoor komt de Europese Commissie met een nieuw
NAIADES-programma (NAIADES
III) om tegelijkertijd de vloot te
vergroenen. De EBU “rekent op de
steun van de Europese Commissie
om het potentieel van vervoer over
water volledig te benutten door
concrete acties voor vergroening,
digitalisering en integratie in multimodale transportketens”.
In de SSMS-strategie gaat de
Europese Commissie in op de
verduurzaming van alle transportmodaliteiten: naast de binnenvaart ook die van het wegverkeer,
de luchtvaart en het spoorvervoer.
Brussel wil in 2030 bijvoorbeeld
dertig miljoen zero-emissie-auto’s
op de weg hebben en er moeten
drie miljoen elektrische oplaad-
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Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

punten zijn. In 2035 moeten de
eerste emissieloze zeeschepen en
vliegtuigen op de markt zijn. Om
de toename van de over water
vervoerde lading te realiseren
wil de Europese Commissie dat
vervoer per binnenvaartschip in
2030 goed kan concurreren met
het wegvervoer.
VVD-Europarlementariër
Caroline Nagtegaal-van Doorn is positief over de voorstellen die de
Commissie doet om de modal
shift een boost te geven door het
optimaliseren en moderniseren
van de binnenvaartsector. Vorige
maand presenteerde zij namens
Renew Europe een Binnenvaart
Paper, waarin de liberale groep in
het Europees Parlement pleit voor
een Europese binnenvaartstrategie. Ook zij ziet binnenvaart als
cruciaal puzzelstuk in de weg naar
een toekomstige duurzame mobiliteit.
“Deze strategie laat zien dat de
Commissie snapt dat de transitie
naar duurzaam, slim en efficiënt
transport vraagt dat we kijken naar
het totaalplaatje van transport. De
grote nadruk op de modal shift,
op innovatie en de noodzaak voor
het uitrollen van de infrastruc-
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Ms Oleander vaart met solarluiken
Sinds kort vaart een
binnenvaartschip met luiken die
voorzien zijn van zonnepanelen.
Het ms Oleander is uitgerust
met een proefopstelling.
Scheepsbouwer Damen
Shipyards, luikenbouwer
Blommaert Aluminium en
zonne-energiespecialist Wattlab
hebben die samen ontwikkeld.
Met solarluiken wil het
consortium de overgang naar
een duurzame binnenvaart
versnellen.
Met solarluiken zou een volledig
uitgerust schip, dat gemiddeld 850
m2 aan oppervlak beschikbaar
heeft, per jaar tot 100.000 kilo
CO2 kunnen besparen. Met een
elektromotor (hybride of dieselelektrisch) kan de opgewekte energie namelijk worden gebruikt voor
voortstuwing en zo ruim 10 procent brandstof besparen, aldus de
bedrijven.
Er zijn meer voordelen, stellen
ze: de inzet van dieselgeneratoren
voor de stroomvoorziening aan
boord daalt. Hierdoor kunnen
ook schepen zonder elektrische
voortstuwing profiteren van solarluiken. Door zonne-energie in de
binnenvaart vermindert de lokale
luchtvervuiling en geluidsoverlast
in havens. Ook maken de solarluiken schippers minder afhanke-

lijk van walstroompunten.
“Blijven innoveren en inspelen op
vragen uit de markt, is voor ons
een echte uitdaging in deze sterk
veranderende tijden”, zegt Tom
Blommaert, eigenaar van Blommaert Aluminium. “We willen een
bijdrage leveren aan de behoeften
van de huidige en de komende generaties. Duurzaamheid is daarin
een belangrijk thema.”
Bo Salet, mede-oprichter van
Wattlab, vertelt: “We dromen van
emissieloze transportschepen die,
als ze stil liggen, groene energie
opwekken voor bedrijven of huishoudens in de buurt. Zo willen we
de binnenvaart transformeren tot
varende zonneparken.”

Minder uitstoot
Het Klimaatakkoord vraagt om
verduurzaming van de transportsector. Hoewel een binnenvaartschip per vervoerde kilo al minder
CO2 uitstoot dan een vrachtwagen,
kan er ook in de binnenvaart nog
winst behaald worden als het gaat
om uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, stikstof en fijnstof.
Dankzij de solarluiken kunnen de
schepen langer emissiearm varen,
en komt volledig elektrisch varen
een stap dichterbij.
Een eerste proefopstelling met
solarluiken ligt sinds deze maand
op motorschip Oleander. De

stroom van de luiken wordt
gevoed aan het boordnet. “Ik wil
al jaren de energie van de zon die
op mijn schip valt benutten”, zegt
kapitein-eigenaar Gerd Schalk.
“De voordelen zijn talrijk: minder uitstoot, minder slijtage van
generatoren en minder brandstofverbruik, wat de exploitatiekosten
drukt.”
De komende tijd doen de betrokken partijen praktijkkennis op over
de energieopbrengst, robuustheid
en gebruiksvriendelijkheid. Na de
praktijktest en doorontwikkeling
voor opschaling, willen de bedrijven in de loop van 2021 met een
eerste systeem de markt op.
De eerste ontwikkeling en proefopstelling is opgezet met steun

van staatsecretaris Van Veldhoven
(IenW) via de subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovatie. De doorontwikkeling wordt gesteund door
CityLab010, vanuit de gemeente
Rotterdam.

Zonnepanelen
Initiatiefnemer Wattlab werd opgericht vanuit het zonne-autoteam
van de TU Delft en heeft zich in
korte tijd ontwikkeld tot expert in
het maken van maatwerk zonneenergiesystemen en deed onder
andere projecten met vliegtuigbouwer Airbus en online supermarkt Picnic. Vanuit Rotterdam
ontwikkelt en produceert Wattlab zonnepanelen en zonnefolies

voor toepassingen in onder andere
lucht- en scheepvaart, bouw en
stedelijke mobiliteit.
Blommaert Aluminium Constructions werkt, als marktleider
in het ontwerpen en produceren
van aluminium scheepsluiken,
samen met Wattlab om de luiken
geschikt te maken voor de installatie van zonnepanelen, bekabeling en aansluitingen. DAMEN
Shipyards begeleidt het project
en adviseert over de productontwikkeling en de marktbewerking.
Schipper Schalk van de Oleander
stelt zijn schip ter beschikking
voor de praktijktest en kan met
zijn 36 jaar ervaring in de binnenvaart aangeven wat de wensen van
gebruikers zijn.

Maasbrachter
Havendagen
pas in 2022
DOOR NOUD VAN DER ZEE

(foto’s Wattlab)

Minder brandstofverbruik door hulp van windkracht

TMA test eConowind op containerschip
Eind november heeft TMA
Logistics op containerbinnenschip ms Royaal
een test gedaan met de
gecontaineriseerde eConowind
unit. Dit is een opvouwbare
en autonome unit waarmee de

voortstuwing wordt ondersteund
door wind. De container neemt
beperkte ruimte in beslag en
kan gemakkelijk aan boord van
(binnenvaart)schepen worden
geplaatst.

De Royaal gebruikt de ‘ventifoils’ op het IJsselmeer en de Waddenzee.
(foto TMA)

Conoship uit Groningen won
in 2019 de Maritime Innovation
Award voor eConowind. De unit
bestaat uit een 40-voets container met daarin twee uitklapbare
‘ventifoils’. Dit zijn vleugelprofielen van 10 tien meter hoog
die windkracht omzetten in stuwkracht voor het schip.

TMA heeft duurzaamheid hoog in
het vaandel staan en wil de vloot
verder vergroenen door diverse innovaties. Voor een CO2-neutrale
toekomst verwacht het Amsterdamse bedrijf dat een deel van de
oplossing in een oud hulpmiddel
ligt: de wind.

Wind

“Op het IJsselmeer en de Waddenzee (op het traject tussen
Harlingen en Amsterdam) waait
het nagenoeg altijd. Juist in deze
natuurgebieden is het noodzakelijk dat wij kijken naar schonere
energiedragers.”
De eConowind test leverde een
brandstofbesparing van 10 procent op. “Dat is nu gasolie, maar
in de toekomst besparen wij
dat op elektriciteit en waterstof.
Genoeg aanleiding om verder te
gaan testen.”

TMA Logistics verbindt terminals in Harlingen, Hasselt, IJmuiden, Velsen en Amsterdam met
de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. Wekelijks
biedt TMA vijftien afvaarten van
Amsterdam naar de Maasvlakte
en het Waal-Eemhavengebied.
Door het bundelen van volumes
heeft TMA vaste afspraken kunnen
maken met de deepsea terminals:
een binnenvaartcorridor met vaste
en betrouwbare vaarschema’s.

Brandstofbesparing

De Maasbrachter Havendagen
worden niet volgend jaar
gehouden. Ze zijn uitgesteld
naar juni 2022. Door corona is
het nu lastig te bepalen of en
onder welke omstandigheden
het in juni 2021 geplande
evenement kan plaatsvinden.
Het bestuur van de Maasbrachter
Havendagen heeft dat bekendgemaakt. “Normaal gesproken
zijn wij samen met onze vrijwilligers al in volle gang met de organisatie van de Maasbrachter
Havendagen 2021. Helaas is dat
dit jaar niet mogelijk door alle
onzekerheden, die het coronavirus
met zich meebrengt. Is er op tijd
een vaccin voor iedereen? Mogen
we weer samen zingen, dansen
en springen? De gezondheid van
alle mensen in de gemeente Maasgouw komt op de eerste plaats.”
De organisatoren geven aan dat
ze ook rekening houden met de
belangen van de gemeente, de
ondernemers en de sponsors:
“Deze partijen zitten in onzekere
tijden, waardoor we de lastige
beslissing hebben moeten nemen
om het evenement een jaar uit te
stellen. We hopen jullie allemaal
terug te zien tijdens de Maasbrachter Havendagen in 2022.”
Het gaat dan om de 40e editie. De
Maasbrachter Havendagen worden in 2022 gehouden van 24 tot
en met 26 juni.
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Oliehandel vreest ‘bunkertoerisme’ naar buitenland vanwege duurdere gasolie

Brandbrief NOVE over bijmengen
biobrandstoffen
Nederland moet de bijmenging
van biobrandstoffen aan
gasolie niet op eigen houtje
doen, zoals het kabinet nu van
plan is. Een brandbrief met
die boodschap heeft NOVE
deze week verstuurd naar het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. De oliehandelaren
vrezen ‘bunkertoerisme’ in de
buurlanden.
Op dit moment is het gebruik van
biobrandstof op vrijwillige basis,
maar dat gaat veranderen. Begin
2022 komt de Europese Commissie met RED2-wetgeving die de
binnenvaart als laatste transportsector daartoe verplicht.
Als Nederland dat alleen doet, is
dat desastreus voor de bunkerbedrijven, voorspelt de brancheorganisatie van leveranciers van
brandstoffen, smeermiddelen en
toebehoren, want schippers zullen massaal in Duitsland en België gaan bunkeren. Gasolie met
biobrandstof is namelijk een stuk
duurder.

NOVE wijst het ministerie op de
mogelijk “desastreuze gevolgen
voor onze binnenvaartbunkerraars, wanneer Nederland besluit
eenzijdig een bijmengverplichting
voor biobrandstoffen in te voeren,
zonder dat de buurlanden dit ook
doen (…) Wij zijn voorstander
van vergroening van brandstoffen
in de binnenvaart, maar vinden
dat een dergelijke verplichting
enkel dient te gebeuren in samenspraak en gelijktijdig op Europees
niveau of tenminste met de CCRlidstaten.”

Green Deal
“Veel binnenschepen zullen vanwege het prijsverschil in het buitenland gaan bunkeren, waardoor minimaal 40 tot 60% van
het bunkervolume uit Nederland
zal weglekken”, vreest NOVE.
“Dit heeft als gevolg dat Nederlandse bunkerstations financieel
niet meer levensvatbaar zullen
blijken. Daarnaast is het gevolg dat
CO2-doelstellingen uit de in 2019
ondertekende ‘Green Deal Binnenvaart’ niet zal worden gehaald.”

De bijmenging met biobrandstoffen is onderdeel van die Green
Deal. Maar aangezien Duitsland en
België nog geen plannen hebben
voor bijmenging, wordt alsnog veel
gasolie gebruikt zonder het beoogde CO2-reductie-effect.
NOVE schrijft verder in de brandbrief: “Onze branche zit volop in
de energietransitie en wij willen
graag vergroenen. Realisme mag
echter niet uit het oog verloren
worden. In de binnenvaart is de
concurrentie groot. Om te overleven, zal een binnenschipper veelal
de goedkoopste brandstof moeten
bunkeren, waarbij een brandstof
zonder fysieke bijmenging van
biobrandstoffen vaak de voorkeur geniet. Als de verplichting
niet geldt voor onze buurlanden,
wordt de brandstof daar naar verhouding veel goedkoper.”

Duurder
Gasolie met toegevoegde biobrandstof is naar verwachting 80
euro per ton duurder. Per bunkering van circa 20 ton wordt het
verschil circa 1.600 euro, rekent

NOVE voor. Bij wekelijks bunkeren gaat het om een bedrag van
83.200 euro per schip per jaar.
De overheid is een officiële
consultatieronde gestart. Daarin
kunnen belanghebbenden hun
reactie geven op de voorgenomen
planen. NOVE zal daar gebruik
van maken, maar besloot gezien
de enorme economische belangen
op voorhand al een separate brief
te sturen.

Meldpunt
Vraagtekens zijn er ook over de
gevolgen van bijmenging voor de
kwaliteit van de gasolie. Bij FAME,
een mengsel van plantaardige en
dierlijke restproducten, zijn gevallen bekend van vroegtijdig dichtslibbende brandstoffilters. Om
zicht te krijgen in ervaringen uit
de praktijk en oplossingen uit te
werken, hebben NOVE, CBRB,
BLN-Schuttevaer, IVR en VOS
www.meldpunt-binnenvaart.nl
opgezet. Daar kunnen scheepseigenaren hun ervaringen met
biobrandstof melden, positief en
negatief.

“Nu wil ik actie zien van de Commissie”
Vervolg van de voorpagina >>

tuur voor alternatieve brandstoffen, stemmen me positief en zijn
van belang voor onze mainports,
de scheepvaart en de luchtvaart”,

aldus Nagtegaal-van Doorn.
“Dat de Commissie ook de binnenvaart noemt, is een goed signaal. De binnenvaart blijft als
sector nog altijd zwaar onderbelicht, terwijl het files kan ver-

minderen en een belangrijke rol
kan spelen in het vergroenen van
de stedelijke logistiek."
Om de digitale en groene transitie echter haalbaar en betaalbaal te maken voor onder-

nemers en bedrijven, is een
Europese aanpak onontbeerlijk. Deze strategie is een goed
begin, maar ik wil actie zien van
de Commissie. Daar ga ik ze dan
ook aan houden.”

Extra overnachtingsplekken in vluchthaven
Gorinchem zijn klaar
Sinds 14 december kan de
beroepsvaart gebruikmaken
van vier nieuwe
overnachtingsplekken in de
vluchthaven in Gorinchem.
Dat moet helpen om een tekort
aan overnachtingsplaatsen

te voorkomen op de Boven-,
Beneden- en Nieuwe Merwede.
De aannemerscombinatie Strukton en Van Den Herik heeft het
werk in ruim een half jaar uitgevoerd. Aan de westzijde van de

Dicht met feestdagen
In verband met de feestdagen
is het kantoor van Binnenvaartkrant gesloten van maandag 21
december tot en met zondag
3 januari. Vanaf 4 januari zijn
we weer telefonisch bereikbaar.
Mailberichten en reserveringen
voor advertenties kunt u tijdens
de kerstvakantie wel sturen; die
zullen we in het nieuwe jaar zo
snel mogelijk in behandeling
nemen.
Nieuws en tips voor de redactie
kunt u rechtstreeks mailen naar
redactie@binnenvaartkrant.nl.
De dagelijkse berichtgeving op

haven is een damwandkade met
wrijfhout gerealiseerd, waar twee
schepen kunnen afmeren.
Om voor voldoende diepgang te
zorgen, is de vluchthaven uitgebaggerd. Vervolgens is de bodem
beschermd met zinkstukken, matten van wilgentenen en geotextiel,
en stortsteen om die op hun plek
te houden.

Pleisterplaats Merwedes
www.binnenvaartkrant.nl gaat
komende weken namelijk gewoon door.

2021
De eerste editie van 2021 verschijnt op dinsdag 12 januari.
Een week later volgt dan al de
tweede krant: op 19 januari. Vanaf dan verschijnt Binnenvaartkrant weer gewoon elke veertien
dagen (in de oneven week).
We wensen alle lezers en adverteerders heel fijne feestdagen en
een voorspoedige start van het
nieuwe jaar.

Daarnaast is er een afmeervoorziening gemaakt, voor nog twee
schepen. Deze bestaat uit een
aantal meerpalen met daartussen een drijvende steiger. En om
ervoor te zorgen dat de schippers
die aan de oostzijde afmeren aan
wal kunnen, is er richting de dijk
een drijvende steiger gerealiseerd
met een loopbrug naar de dijk.
Minister Cora van Nieuwenhuizen
zegt: “Met deze vier nieuwe overnachtingsplaatsen breiden we de
pleisterplaats langs de Merwedes
volgens de nieuwste standaard
uit. Goede havens, aanlegsteigers
en uitrustplaatsen voor schippers
en hun bemanning zijn essenti-

eel voor een veilige binnenvaart.
Lang doorvaren, op zoek naar een
geschikte ligplaats, hoort daar niet
bij.”
“Wat voor ons belangrijk is, is dat
er kwalitatief goede ligplaatsen
zijn om te kunnen overnachten”,
reageert voorzitter Erik Schultz
van Koninklijke Schuttevaer. “Of
om te kunnen wachten om niet
voor anker te moeten op de rivier,
omdat je nergens anders terecht
kunt. Rijkswaterstaat heeft goed
met ons meegedacht. Ik mag dan
ook graag een digitale pluim uitreiken aan Rijkswaterstaat en aan
de minister.”

Walstroom
De
Gorinchemse
wethouder
Ro van Doesburg ziet als extra
voordeel van de uitbreiding dat er
ook walstroom gerealiseerd gaat
worden: “Dat is voor de omwonenden van de haven van groot
belang, anders hebben zij last
van overlast van de generatoren.
Bovendien is walstroom ook duurzamer.”

Hype
Dus in het Verenigd Koninkrijk zijn
ze vorige week begonnen met vaccineren tegen corona. De VS, Bahrein,
Saoedi-Arabië, Canada en Mexico
volgen spoedig. Je krijgt hier op het
vasteland van Europa toch een beetje het Kerstmis 1944-gevoel van de
Nederlanders boven de grote rivieren. In het zuiden was Nederland
al bevrijd en wij moesten wachten
tot de Canadezen en de Britten ons
kwamen bevrijden in het late voorjaar van '45.
Gelukkig heeft toen niet een derde
deel van de bevolking zich tegen de
bevrijding verzet. Misschien doordat
we toen nog geen sociale media hadden, hoewel de bezetters tot het eind
toe kampioenen nepnieuws waren
(was uitvinding van Joseph Goebbels).
Kennelijk zijn er in 2020 veel mensen
die liever niet meewerken aan de bestrijding van de pandemie. Misschien
zijn deze mensen bang dat ze weer
handen moeten gaan schudden of
zelfs anderen moeten gaan omhelzen. Het kan ook best zijn dat ze dat
vergaderen per Zoom/Skype/Teams
veel prettiger vinden, omdat ze het
sowieso verschrikkelijk vinden om
elkaar aan te kijken (heb je weleens
geprobeerd iemand recht in de ogen
te kijken via een beeldscherm? Als je
elkaar tegelijk aankijkt, zit je allebei
een camera aan te staren en niet die
ander).
Maar goed, dat gebrek aan respect
voor het vaccin moeten we respecteren. We hebben de vrijheid om ziek
te kunnen worden zwaar bevochten.
Bij het begin van de eerste lockdown leek het er heel even op alsof
de regering tegen de ondernemers
van Nederland zei: Geld speelt geen
rol, we houden alles overeind. Dat
moeten we verkeerd verstaan hebben, want uiteindelijk zullen we
toch met z’n allen opdraaien voor de
grote som geld die de overheid overigens inderdaad heeft gestoken in de
ondersteuning van bedrijven, al was
het lang niet genoeg.
Niet kan worden ontkend dat er heel
veel geld vrij is gekomen, zowaar ook
voor investeringen. Vorige maand
kreeg de binnenvaart een duit uit het
zakje. Er wordt 100 miljoen extra uitgetrokken om de rivieren bevaarbaar
te houden, zelfs als er wat minder
water uit de hemel valt. Bovendien
– en dat is nog wel belangrijker in
verband met de keuzes die de regering maakt – komt er 40 miljoen
beschikbaar voor de stimulering
van de modal shift: de verschuiving
van goederenvervoer van de weg
naar het water. Dat is een duidelijke
keuze. Modal shift wordt weer een
hype. Oude tijden herleven. Nee stop,
nog even niet omhelzen, maar je mag
elkaar en zelfs de minister straks wel
weer in de poppetjes van de ogen
kijken.
Dat (plus het vaccin) geeft de burger
moed. In 2021. Dus even geduld.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen

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

Fahrgebiet: ARA und Rhein

Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Maar als kapitein weet ik ook

Anforderungsprofil für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertifikat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt

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.

Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpflegung an Bord und der Reisekosten
• fachspezifische Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über
jobs@ippersonal.ch

VERSTERK ONS TEAM EN WORD OOK

KAPITEIN
BIJ FLUVIA

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU

Deltatank AG is een Luxemburgs scheepvaartbedrijf
en we zijn opzoek naar versterking voor ons team.
Wij zoeken een gemotiveerde medewerker voor de functie als

KAPITEIN

Zijn voor jou alleen de beste schepen goed genoeg? Sta jij graag aan het roer van de
modernste dubbelwandige chemicaliëntankers? Solliciteer dan als tweede kapitein bij
Oudcomb AG en kom ons team van gedreven binnenvaart professionals versterken.

Voor de Oranje Nassau I zijn wij op zoek naar:

Gedreven tweede kapitein binnenvaart m/v
Oudcomb AG is een gespecialiseerd familiebedrijf met ruim 30 jaar
ervaring in de binnenvaart. Vol trots bouwen we aan de uitbreiding van
onze eigen vloot en beheren we momenteel vier hoogwaardige,
roestvrijstalen, dubbelwandige chemicaliëntankers.
Wij vragen:
•
•
•
•
•
•

Groot vaarbewijs en/of Rijnpatent tot Mannheim;
Ervaring in een soortgelijke functie;
Eventueel radarpatent;
ADN basis diploma;
Ervaring in de chemie is niet noodzakelijk;
ADN C of bereidheid om deze te halen.

SOLLICIT
EE
DIRECT! R

Wij bieden:
• Week op/week af systeem of 2 weken op/2 weken af;
• Goede werksfeer op een zeer modern schip;
• Goede salariëring onder Zwitserse condities.

Ga vandaag nog voortvarend aan de slag
en stuur jouw schriftelijke sollicitatie naar:

Oudcomb AG
t.a.v. Yannick Oudakker
yannick@oudcomb.ch

Voor overige functies of meer informatie over
de schepen en voorwaarden?
Bel met Yannick: 06 – 127 437 36

Het werkgebied is het ARA-gebied.
Dit is voor een schip van 84,9 x 10,5 m.
WIJ VRAGEN:

• Nederlands als moedertaal of goed sprekend
• Bunkerervaring
• Vaarbewijs
• ADN C
• Radar diploma

WIJ BIEDEN:

• Vast dienstverband onder Luxemburgse voorwaarden
• Werksystem 2 op/ 2 af

U bent betrouwbaar, stressbestendig, collegiaal en
zoekend naar een nieuwe uitdaging. Tevens neemt
u uw werkzaamheden serieus en streeft ernaar om
ongevallen en calamiteiten te voorkomen,
dan maken wij graag kennis met u.
Klinkt dat als uw ideale baan?
Stuur uw sollicitatie dan aan:
Deltatank AG
9, Rue des Champs
5515 Remich, Luxemburg
E-mail: deltatank@navigation.lu
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Elektronische meldplicht
wordt komend jaar uitgebreid
De elektronische meldplicht op
de Rijn wordt op 1 december
2021 verder uitgebreid. Na de
succesvolle invoering voor de
containervaart en de tankvaart
moeten vanaf die datum ook
hotelschepen, vaartuigen langer
dan 110 meter, zeeschepen,
schepen met LNG-aandrijving
en bijzondere transporten
elektronisch melden.
Om de doelgroepen te informeren
verschijnt deze maand een nieuwe
editie van de speciale informatiekrant BICSmail. Die is uitgegeven
door Bureau Telematica Binnenvaart in samenwerking met Port of
Switzerland.

Gratis software
Rijkswaterstaat biedt gratis de
softwareapplicatie
BICS
aan.
Daarvoor kunnen schippers een
gratis account aanvragen bij het
Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem (BICS), de
software downloaden en installeren. Daarmee kunnen ze voortaan hun reis- en andere gegevens
zoals vermeld in artikel 12.01 van
het Rijnvaart Politie Reglement
snel en eenvoudig doorgeven aan
de vaarwegbeheerders. Dat kan al
vanaf januari.
Artikel 12.01 van het RPR ver-

meldt welke schepen meldplichtig
zijn. Aan de meldplicht op zich
verandert niets.
Vanaf 1 december 2021 geldt dat
alle daar vermelde groepen de
melding elektronisch moeten
doen, zoals reeds het geval is voor
containerschepen en tankers.
De schepen moeten zich elektronisch melden bij vertrek en aankomst, bij wijzigingen in de vaarroute, lading en onderbrekingen
van langer dan twee uur, ongeacht
of een schip geladen is of niet. In
het geval van de cruisevaart: of er
wel of geen gasten aan boord zijn.
Bij het melden hoeft alleen het
aantal passagiers en bemanningsleden te worden opgegeven. Persoonlijke gegevens, zoals die wel
op de zogeheten pax-list staan
(naam, adres, woonplaats) zijn
niet nodig.

Account aanvragen
De uitbreiding van de elektronische meldplicht werd in de herfst
van 2019 aangekondigd door
de CCR (Besluit 2019-II-19). De
meeste cruiserederijen zijn ervan
op de hoogte en bereiden zich al
voor.
Elektronisch melden breidt in
de toekomst verder uit. Over
enkele jaren doen alle schepen die
beroepsmatig de Rijn, Waal, Lek

Eerste ‘geuler’ met containers

en het Pannerdensch Kanaal
bevaren, hun melding elektronisch, zo is de bedoeling. Dus ook
de drogeladingvaart van 110 meter
of korter.
Ook wordt onderzocht of een
BICS-app voor de mobiele telefoon wenselijk en haalbaar is.

Helpdesk
Om elektronisch te kunnen melden heeft elk schip een eigen BICSaccount nodig. Dat kan in een aantal gevallen bij de leverancier van
de lading- of navigatiesoftware die
toch al gebruikt wordt of direct via
www.BICS.nl. Op die website
staat ook de procedure stap voor
stap uitgelegd. Bij vragen kan
men terecht bij de speciale BICShelpdesk.
De BICS-helpdesk valt sinds eind
oktober onder Bureau Telematica
Binnenvaart. Voorheen was die
functie bij een externe, commerciële partij ondergebracht. Vragen
van schippers – telefonisch en
per mail – komen nu terecht in
Rotterdam, bij het kennis- en ontwikkelcentrum voor de binnenvaart op het gebied van ICT.
Het telefoonnummer is
+31 (0)88 202 26 00.
Het mailadres is
helpdesk@bics.nl.

(foto Havenbedrijf Rotterdam)

In de nacht van donderdag 10 op
vrijdag 11 december vertrok de
Marie Maersk bij APMT 2-terminal
in Rotterdam naar Tanjung Pelepas, de grootste containerhaven
van Maleisië. Het schip had een
recorddiepgang van 17,40 meter.
Daarom dirigeerde het Havenbedrijf het schip naar de Eurogeul,
de verdiepte geul in de Noordzee
met een gegarandeerde diepte van
25 meter. Schepen met een mini-

male diepgang van 17,40 meter
zijn verplicht om door deze 57
kilometer lange Eurogeul te varen.
De verkeersbegeleiders van het Havenbedrijf noemen dit soort schepen dan ook ‘geulers’.
Het was voor de eerste maal dat
een containerschip als geuler uit
de haven van Rotterdam vertrok.
Normaliter maken olietankers of
ertsschepen met deze diepgang
verplicht gebruik van de geul.

OP DE RADAR
Subsidies: Oud & Nieuw
Een goed begin van het nieuwe jaar voor binnenvaartondernemers
die willen hermotoriseren!
Klopt, eerder dit jaar werd duidelijk dat het Rijk met een regeling
komt om de aanschaf van Stage V motoren en SCR katalysatoren
te stimuleren. EICB zal meewerken aan de uitvoering. Waarschijnlijk
opent de regeling in januari. Zodra dit zeker is communiceren wij
daarover, ook kan men bij ons terecht met vragen via www.eicb.nl of
010 798 98 30.
Hoe effectief zijn dit soort subsidies eigenlijk in de praktijk?
Om hierop antwoord te kunnen geven moeten we even terugkijken
op een in 2019 gesloten regeling. Sinds 2014 stelde het Rijk jaarlijks
geld beschikbaar aan de sector via de subsidieregeling Innovaties
Duurzame Binnenvaart (IDB). EICB was de uitvoeringsinstantie.
Tijdens de onafhankelijke evaluatie werd onderzocht wat dit halve
decennium innovatiesubsidies heeft opgebracht.
Er werden 45 projecten ondersteund met in totaal vier miljoen euro.
In de eerste jaren was het budget bescheiden en de ondersteunde
projecten klein van omvang. Halverwege de regeling bleek de animo
sterk toe te nemen. Het ministerie reageerde alert door meer geld vrij
te maken, wat leidde tot meer en nog grotere projecten. Een goede
zet, vindt de evaluator. Hij noemt de IDB bewezen stimulerend voor

innovaties in de binnenvaart. Bijvoorbeeld de huidige toepassing van
accu’s, varen op biobrandstof en GTL, warmteterugwinning, installatie
van zonnepanelen en nabehandelings-technieken zijn stuk voor stuk
innovaties waarvan de evaluator meent dat de huidige stand van de
techniek deels te danken is aan IDB-projecten.
Mooi, nog andere wapenfeiten?
Jazeker, daarnaast werd in een IDB-project als eerste een Euro 6
vrachtwagenmotor gemariniseerd om de Stage V eisen te behalen.
IDB-projecten die in de laatste jaargangen subsidie hebben gekregen
lopen nog. Het gaat vaak om zero-emissie varen middels waterstof
of elektriciteit. Hopelijk brengen ook deze projecten de staat van de
techniek op die vlakken iets verder.
En natuurlijk slaagt niet ieder innovatieproject. Innoveren betekent
immers ook risico’s nemen, de grenzen opzoeken. Maar toch kijkt EICB
met een goed gevoel terug op de IDB. Hopelijk blijkt over enkele jaren
dat de nieuwe regeling, in zekere zin de opvolger van de IDB, net zo
succesvol is!
Niels Kreukniet - Projectmanager bij het Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart
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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.

Mijn hele leven heb ik gevaren, dat waren mijn lusten.
Ik ga ten anker nu, om hier te rusten.
Jo

Verdrietig, maar met diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden,
is omringd door de mensen die hem het meest nabij waren,
in alle rust overleden onze lieve vader, schoonvader en opa

Johannes Jiscoot
~ Jo ~
weduwnaar van Wilhelmina Maria Adriana Jiskoot
* Wormerveer, 24 juli 1931

Marjon
Correspondentieadres: Familie Jiscoot, Ringdijk 436, 2983 GS Ridderkerk
Door de maatregelen die op dit moment gelden heeft de uitvaart in kleine kring plaatsgevonden.

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

ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK!

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

GEZOCHT: Schipper of koppel
op mbs SARDAN vanaf 15/01/2021
· De woning is in perfecte staat om met vrouw op
te wonen en er is een vaste stuurman aan boord
die ook kan varen en het schip door en door kent.
· Vaargebied is voornamelijk Westerschelde
en regio Antwerpen, Brussel en Gent
· Luxemburgse condities
· Van maandag tot vrijdag of in overleg
Meer info

T: 0032475519908 | Skyeshipping@hotmail.com

Rheintank SA is een Luxemburgs scheepvaartbedrijf.
Voor ons nieuwe schip zoeken wij mensen die een uitdaging willen aangaan.

Wij zoeken gemotiveerde medewerkers voor de functies als

1STE KAPITEIN, 2DE KAPITEIN EN STUURMAN
Dit is voor een Tanker schip Type C van 135 m op 11,45 m, dat zal varen in het VARAG-gebied en op de rijn
vanaf 01-05-2021. De werkzaamheden zijn laden, transporteren en lossen van clean Petroleum Producten.

WIJ VRAGEN:

WIJ BIEDEN:

• Nederlands als moedertaal of goed sprekend
• Vaarbewijs
• ADN C
• Rijnpatent
• Radar diploma

• Vast dienstverband onder
Luxemburgse voorwaarden
• Werksystem 1op/1af of 2 op/ 2 af

U bent betrouwbaar, stressbestendig, collegiaal en zoekend naar een nieuwe uitdaging.
Tevens neemt u uw werkzaamheden serieus en streeft er naar om ongevallen en
calamiteiten te voorkomen, dan maken wij graag kennis met u.

Klinkt dat als uw ideale baan. Stuur uw sollicitatie dan aan:

Rheintank SA
9, Rue des Champs, 5515 Remich, Luxemburg
E-Mail: rheintank@navigation.lu

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

CONTAINERBAK TE HUUR

Schipper
tel: 0475-461100 vragen
naar dhr. R. Voets

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

Verstrekken Roemeens:
Matroos / Stuurman
Tel. 0040 784 651 758,
poseidon.logistic@gmail.com

Aflosser beschikbaar met Rijn-Patent tot Basel,
Elbe-Patent (ESK-HH) en ADN-B.
Tel.: +49 152 2253 2418

Gezocht Kapitein.
Op MTS Relationship.
14 dagen op 14 af. Lux Con.
Tel: 06-53924619.

Filipijns óf Roemeens personeel beschikbaar
Johnny Saija Tel. 06 52 68 82 52
WWW.ALFURU.COM

U ZOEKT PERSONEEL?

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort

Gevraagd op duwboot

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

† Ridderkerk, 9 december 2020
Liana en Fred
Jeroen en Zuzana
Desiree en Daan

Voets Shipment bv

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 !

76,5 x 11,45 meter
Boegschroef 400pk
Automatische ruimpomp
Info: -32(0)472 44 77 97

Binnenvaartkrant bedankt u
voor het vertrouwen in 2020
en wenst u ﬁjne dagen toe
en een gezond 2021!
Ons kantoor is van 21 december t/m 3 januari gesloten.
U kunt ons wel mailen (klantenservice@binnenvaartkrant.nl).
Deze nemen wij dan op 4 januari in behandeling.
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Die RSR Shipping gibt ab kommendem Jahr
Flusskreuzfahrtschiffen mit einem Green
Award einen Rabatt auf das Liegegeld.
Es handelt sich um Liegeplätze der RSR
Shipping in Düsseldorf, Traben-Trarbach,
Oestrich-Winkel, Forchheim, Volkach und
Straubing.
Green Award ist das Qualitätszeichen für
Schiffe, die hohe Sicherheits- und Umweltforderungen erfüllen. Zum Beispiel Anforderungen an Motoren, an der technischen
Ausrüstung an Bord und an der Qualität der
Besatzung. Abhängig von ihrer Leistung er-

www.tmlg.eu
Europaweit tätige Personalagentur
Personalvermittlung für die gesamte Binnenschifffahrt
00421 948 699 352
00421 918 828 726

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

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de

halten sie ein bronzenes,
silbernes oder goldenes Zertifikat. Für zero emission können sie ein Platinum Zertifikat
bekommen. Die RSR Shipping basiert
sich auf dem Zertifizierungsniveau beim
Anbieten von Rabatten zwischen 5 und 15
Prozent auf die Liegegebühren.
“In den vergangenen Jahren sind große
Fortschritte bezüglich der Qualität, Sicherheit und Umwelt gemacht worden“, so
Peter Wyss von RSR Shipping. “Eine grüne
Zukunft steht hoch auf der Agenda der
Stakeholder der Binnenschifffahrt. Die RSR
Shipping freut sich, gemeinsam mit Green
Award diese Basis zu beständigen und
darauf weiter zu bauen. Wir möchten als
erster hafenbezogener Incentive Provider
in Deutschland die Innovation weiter unterstützen.”
Jan Fransen, Geschäftsführer von Green
Award, sagt: “Mit der Teilnahme von RSR
Shipping wird die Reichweite der Belohnungen für Anstrengungen seitens der
Flusskreuzschifffahrt erweitert. Unser Zertifizierungsprogramm führt zu permanenten
Verbesserungen in der Nachhaltigkeit. Wir
heißen die RSR Shipping als Mitglied herzlich willkommen. ”
Die Rabatten bei den Liegestellen der RSR
Shipping gelten für alle Buchungen mit
einem Reservierungsdatum nach dem 1.
Januar 2021. Die Rabatte wird direkt auf
das Konto der zertifizierten Schiffe verrechnet nach dem Melden des Zertifizierungs
niveaus.

E
IT

Am 9. Dezember hat sich die RSR Shipping
als erster Anbieter von Hafen- und Liege
plätzen entschlossen, Preise nach einem
ökologischen Rabattsystem anzubieten, und
hat sich damit als ‘Incentive Provider’ auf
den deutschen Wasserstraßen dem Green
Award angeschlossen. Damit möchte der
schweizerische Anbieter von Liegeplätzen
die Initiative „Green Award“ unterstützen in
ihrem Streben nach einer sicheren und grünen Zukunft für die Binnenschifffahrt.

SE

Momentan wird Biobrennstoff in den Niederlanden freiwillig eingesetzt, aber das
wird sich ändern. Anfang 2022 tritt das
RED2-Gesetz der EU-Kommission in Kraft,
welches die Binnenschifffahrt als letzter
Transportmodus einhalten muss. Sollten

die Niederlande bereits frühzeitig einen Alleingang machen, so wäre dies vernichtend
für die einheimischen Bunkerunternehmen, meint die Branchenorganisation der
Brennstoff- und Schmieröllieferanten NOVE.
Viele Schiffer würden nämlich nicht mehr in
den Niederlanden, sondern in Deutschland
oder Belgien bunkern. Eine Mischung aus
Gasöl und Biobrennstoff ist nämlich teurer.
Deutschland und Belgien verpflichten
noch nicht zur Beimischung von Biobrennstoff. Dem niederländischen Transportministerium erklärt NOVE, dass es
wahrscheinlich „desaströse Folgen für die
einheimischen Binnenschifffahrtsbunker
betriebe“ hätte.

E
CH
TS

Wenn es nach der niederländischen
Regierung geht, sollte Gasöl demnächst
verpflichtet mit Biobrennstoff angereichert
werden. NOVE hat in einem Brandbrief die
Regierung vor einem solchen Alleingang
gewarnt. Die niederländischen Ölhändler
befürchten, dass es dadurch zum
„Bunkertourismus“ in den Nachbarstaaten
kommen könnte.

Rabatt auf Liegegebühren
für Flusskreuzschiffe mit
Green Award

EU
D

NOVE schickt Brandbrief über
Beimischen von Biobrennstoff







(VOLL)MATROSE ANMELDEN! JETZT IST DEINE CHANCE
Bekommst du Energie vom Wind in deinen Haaren? Auf der Suche nach einem dauerhaften Arbeitsplatz, aber in einem sich verändernden Umfeld?
Kurz gesagt, haben Sie das Zeug zum Matrose oder Vollmatrose auf den europäische Flüsse? Dann möchten wir Sie an Bord holen.

Faszinierende Arbeit am Wasser
Sie arbeiten als deutsch sprechende (Voll)Matrose in unserer
Tankerflotte für den Transport von Chemikalien. Natürlich machst
du das nicht alleine, sondern mit erfahrenen Kollegen. Zusammen
mit ihnen stellen Sie sicher, dass die von uns transportierten
Flüssigkeiten korrekt und pünktlich geliefert werden. Sie sind auch
„Chef Schiffswartung“. Kurzum: viele Verantwortlichkeiten, aber
auch viel Freiheit. Nach3 Wochen Fahren haben Sie auch 3 Wochen
frei.

Wer sind wir
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und sind Interstream
Barging. Eine der größten Inlandscharterers in Europa. Wir
bieten einen sicheren und nachhaltigen Transport von flüssigen
Chemikalien sowie Speise- und Mineralölen. Wir tun dies mit
mehr als 125 Inlandtankern, von denen etwa 25 im Haus sind.
Ungefähr zweihundert Profis arbeiten auf diesen Schiffen, vom
Leichtmatrose bis zum Kapitän. Rund 65 Spezialisten arbeiten auch
in unseren Büros in Europa.

Einfach abhaken:
• Sie haben Erfahrung in der Tankschifffahrt, vorzugsweise in der
Chemietankschifffahrt
• Sie arbeiten gerne und arbeiten gut in einem Team.
• „Warten Sie nicht, sondern packen Sie an“ ist Ihr Motto.
• Sie möchten Erfahrungen sammeln und Schulungen absolvieren,
um Fortschritte zu erzielen.
• Sie erkennen die Sicherheitsbestimmungen.
• Sie beherrschen die deutsche Sprache.

Komm an Bord!
Sehen Sie das abenteuerliche und abwechslungsreiche Leben als
(Voll) Matrose? Wagen Sie es, Verantwortung zu übernehmen und
herauszufordern? Möchten Sie weiter wachsen, studieren und auch
ein gutes Gehalt? Dann bewerben Sie sich schnell und hinterlassen
Sie Ihre Daten via hr@interstreambarging.com. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Website oder auf Instagram
oder Facebook.

Wir bieten Ihnen:
Eine gute Arbeitsatmosphäre und ein lustiger Club von Kollegen.
Ein gutes Gehalt unter Luxemburgische Bedingungen.
Eine hochwertige Flotte.
Ein Arbeitsplatz mit der schönsten, sich ständig ändernden Sicht.

•
•
•
•
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The Blue World
The Blue World .nl

Empower your business

TRAVIATA

CREDO

MILA (BEUNSCHIP)
Met werk en medefinanciering
mogelijkheden. Veel vernieuwd de
laatste jaren
Lengte
67.06
Breedte
8.29
Diepgang
2.63
Tonnenmaat
901

Levering met nieuwe papieren
Lengte
98
Breedte
11.40
Diepgang
3.25
Tonnenmaat
2640

€ 675.000,-

Nieuwe laadvloer, Nieuwe luikenkap,
Jonge stuurhut, Kanaalhoogte
Lengte
85.86
Breedte
9.50
Diepgang
2.82
Tonnenmaat
1493

€ 995.000,-

€ 500.000,-

BORELLI
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

2009
110
11.45
3.62
3228

ADRIANA

ELAN

Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

€ 365.000,-

PRIJS NOTK

76.95
8.18
2.52
1060

TARKANA
104.97
9.50
3.50
2284

€ 595.000,-

GEZOCHT tanker 110x 11,40 type C – dubbelwandig

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

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

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516
of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

€ 375.000,-

JOLIEN
80
8.20
2.27
1024

Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

€ 1125.000,-

CAPRICORNUS
105
9.52
2.97
2083

Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

54.98
7.20
2.63
706

€ 120.000,-

GEZOCHT schepen in alle typen en tonnages voor cliënten in het buitenland

SCHEEPSMAKELAARDIJ
EN ADVIES
Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl
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CoVadem bereikt mijlpaal van 250 metende schepen
Binnen twee jaar 250
aangesloten metende schepen,
dat was het doel bij de start van
CoVadem Services op 1 januari
2019. Half november werd
die mijlpaal bereikt. Daarmee
verzamelt het varend meetnet
ruim voldoende gegevens voor
betrouwbare informatie en
voorspellingen over waterdieptes
op de Rijn en Waal. Er wordt
nu ook gewerkt om de bodems
van andere rivieren in kaart te
brengen.
CoVadem maakt ‘varen met voorkennis’ mogelijk. Het vernieuwende concept, voor en door
binnenvaartondernemers, brengt
actuele waterdiepten in kaart door
de gegevens van diepte- en beladingsmeters van aangesloten schepen te verrijken met slimme big
data-technieken. Met die informatie weet een schipper exact wat de
waterdiepte is rondom het schip
en over het gehele traject naar zijn
bestemming.

Coöperatieve
vaardieptemetingen
CoVadem is er voor en door
de binnenvaart. De naam is afkomstig van ‘coöperatieve vaardieptemetingen’. Na jaren van
onderzoek naar zo’n collectief opgezet systeem, mede met steun van
Rijkswaterstaat, MARIN, Deltares,
Bureau Telematica Binnenvaart,
Autena Marine, overheden en binnenvaartbedrijven, bleek voor de
verwezenlijking van de visie een
zelfstandig bedrijf nodig.
Drie betrokkenen: Meeuwis van
Wirdum, Henk van Laar en Desiré Savelkoul, durfden die uitda-

Sinds eind oktober is er voor de Rijn en Waal ook een waterdieptekaart
in de Inland ECDIS-viewers van Periskal en Tresco.

ging aan en richtten medio 2018
CoVadem Services op. Zij pasten
het concept aan om het op de
markt te kunnen brengen – maar
nog steeds vanuit de coöperatieve
gedachte.

Veel data dankzij
veel schepen
Een van de opgaven voor het in
Amsterdam gevestigde bedrijf
was voldoende schepen te vinden
voor het varende meetnet. Voor
betrouwbare informatie van de
rivierbodem was het nodig om
veel data te verzamelen. Daarvoor
zochten de oprichters 250 metende schepen.
Het streven was dat aantal vóór 1
januari 2021 te bereiken. Half november werd dat doel gehaald. Inclusief de niet-metende schepen,
maken ruim 300 schippers nu gebruik van de waterdieptegegevens
in hun Inland ECDIS viewer.
Onder de deelnemers zijn vele
particuliere binnenvaartondernemers, maar ook rederijen als HGK,

Chemgas, Bosman Container
Shipping, Dubbelman, Somtrans,
Danser en Interstream Barging.
Ook partijen als Rijkswaterstaat
en Havenbedrijf Rotterdam rustten een deel van hun vloot uit met
de CoVadem Box, die de gemeten
waterdieptes aan boord registreert
en doorstuurt voor analyse en
verwerking.

vens van de schepen die voor hen
varen.
De informatie over de waterdieptes maakt het mogelijk om veiliger
en zuiniger te varen. De accurate
prognoses stellen schippers ook in
staat om beter in te schatten wat
de optimale diepgang is en ze kunnen dus bijvoorbeeld meer lading
meenemen.

Abonnement

CoVadem Smart
Navigation

Scheepseigenaren hoeven zelf
geen grote investering te doen.
CoVadem werkt op basis van een
abonnement. Er zijn ook geen ingewikkelde of kostbare installaties
nodig. Het concept benut gegevens en technieken die in feite al
voorhanden zijn, maar tot voor
kort alleen per individueel schip
gebruikt werden: de metingen van
de dieptemeter. Alle meetgegevens
van de honderden schepen in het
varende meetnet worden voortdurend verzameld en gecombineerd. Zo profiteren klanten van
de – anoniem verzonden – gege-

Vanaf het begin waren de gegevens
al beschikbaar via het persoonlijke online Smart Dashboard.
Sinds eind oktober is er voor de
Rijn en Waal ook een waterdiepte-

kaart in de Inland ECDIS-viewers
van Periskal en Tresco. Met deze
CoVadem Smart Navigationmodule krijgen schippers de real
time-informatie over waterdiepten
in hun stuurhuis: geïntegreerd in
de elektronische vaarkaart.
Ze ontvangen dagelijks een update
van de dieptedata, gebaseerd op de
metingen van de schepen die voor
hen uit varen. De verwerking in
de elektronische vaarkaart gebeurt
automatisch. De dieptekaart van
CoVadem is naadloos geïntegreerd
in de Inland ECDIS-viewers. Net
als de andere lagen. In één blik zie
je tijdens het varen alle gewenste
informatie.

Voor iedereen
De
waterdieptegegevens
van
CoVadem zijn beschikbaar voor de
hele binnenvaart. Ook voor vaartuigen zonder dieptemeter. Metende schepen krijgen korting op
het abonnement. Alle schippers
kunnen gebruikmaken van het
dashboard of de waterdieptekaart
in hun Inland ECDIS-vierwer.
Smart Navigation is nu al beschikbaar op de Waal en de Rijn, tussen
Rotterdam en Bazel. Het vaargebied wordt stapsgewijs uitgebreid
naar andere rivieren.
Kijk voor informatie en de tarieven op www.covadem.com.

RSR Shipping geeft cruiseschepen met Green
Award korting op liggeld
Op 9 december is RSR Shipping
als eerste havengerelateerde
‘Incentive Provider’ op Duitse
binnenwateren aangesloten
bij Green Award. Daarmee wil
de Zwitserse aanbieder van
aanlegplaatsen Green Award

Weer gratis testtijd
bij MARIN
Ook in 2021 biedt MARIN maritieme mkb’ers gratis tanktijd voor
het testen van innovatieve ideeën:
om te kijken of het werkt, om het
te verbeteren of om het te demonstreren. Het onderzoeksinstituut
in Wageningen wil met Nederlandse bedrijven op die manier
helpen bij hun innovatie.
Mkb’ers met een innovatief idee
voor de maritieme sector op het
gebeid van bijvoorbeeld windenergie, zonnepanelen, zeewier of
visteelt, maken kans op de gratis
testtijd in het Concept Bassin. Zes
bedrijven komen in aanmerking.
Inschrijven kan tot 31 december
via www.marin.nl/nl-nl/mkb.

steunen in het streven naar een
veilige en groene toekomst voor
de binnenvaart.
RSR Shipping geeft vanaf komend
jaar
riviercruiseschepen
met
een Green Award korting op
het liggeld. Het gaat om alle
ligplaatsen van RSR Shipping
in Düsseldorf, Traben-Trarbach,
Oestrich-Winkel, Forchheim, Volkach en Straubing.
Green Award is het keurmerk voor
schepen die voldoen aan hoge veiligheids- en milieustandaarden.
Eisen aan motoren, de technische
uitrusting aan boord en de kwaliteit van de bemanning bijvoorbeeld. Afhankelijk van hun score
krijgen de schepen een brons,
zilver, of goud certificaat. Voor
zero emissie kan een platina label
worden toegekend. RSR Shipping
gaat uit van dit certificeringsniveau
voor het toekennen van kortingen
tussen de 5 en 15 procent op de
liggelden.
“Er zijn in de afgelopen jaren
grote vorderingen gemaakt op het
gebied van kwaliteit, veiligheid en
milieu”, aldus Peter Wyss van RSR

Shipping. “Een groenere toekomst
staat hoog op de agenda van alle
belanghebbenden in de binnenvaart. RSR Shipping is verheugd
om samen met Green Award deze
basis te verstevigen en er op voort
te bouwen. Als eerste havengerelateerde incentive provider in Duitsland, streven wij er naar om innovatie verder te stimuleren.”
Directeur Jan Fransen van Green
Award zegt: “Met de deelname
van RSR Shipping wordt de reikwijdte van beloningen voor de
inspanningen door riviercruiseschepen aanzienlijk uitgebreid.
Ons certificeringsprogramma leidt
tot permanente verbeteringen in
duurzaamheid en deze stimuleringsmaatregelen zorgen daar
samen voor. Wij heten RSR Shipping van harte welkom.”
De kortingen bij aanlegplaatsen
van RSR Shipping zullen gelden voor alle boekingen met een
reserveringsdatum na 1 januari
2021. De korting zal direct op de
rekening van de gecertificeerde
schepen in mindering worden gebracht na opgave van het behaalde
certificeringsniveau.

(foto Havenbedrijf Rotterdam / Ries van Wendel de Joode)

Samen Kerst vieren
Zaterdag 5 december arriveerde de
Thialf in Rotterdam, om af te meren
naast de Sleipnir. Het is voor het
eerst dat de twee kraanschepen van
Heerema Marine Contractors samen
te bewonderen zijn aan de Landtong Rozenburg. De vaartuigen met
namen uit de Noordse mythologie en
hun bemanningen brengen samen de
Kerst door.
De Sleipnir is het grootste halfafzinkbare kraanschip ter wereld.

Eind 2019 kwam het in de vaart. In
maart arriveerde het LNG aangedreven vaartuig voor de eerste keer
in Rotterdam. De Thialf is een stuk
ouder; die werd in 1985 gebouwd.
Op de Landtong werken Eneco,
Heerema en het Havenbedrijf Rotterdam hard aan de installatie van
walstroom voor de Heeremaligplaats. De verwachting is dat die
voorziening in de lente laar is.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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info@frontierbv.com / tel: 024 366 0012 / www.frontierbv.com
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Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen

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

088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering

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.



TO TURN YOUR WORLD

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

gerlienvantiem.com

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

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

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).

U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903

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

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.

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

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

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

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl
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Primeur: Gamma vaart semi-autonoom over
drukke Vlaamse vaarwegen
De Gamma vaart voortaan
semi-autonoom van Dessel naar
Tisselt en Kapelle-op-den Bos.
Gitra en De Grave-Antverpia
hebben daarmee een primeur:
de Belgische poedertanker is
uitgerust met technologie van
SEAFAR, dat het schip vanuit
de controlekamer op de wal in
Antwerpen bestuurt. De Gamma
doorkruist op zijn route drukke
vaarwegen en de Antwerpse
zeehaven.
Nadat de Vlaamse overheid besliste om geautomatiseerd varen
toe te laten, namen binnenvaartbedrijven Gitra en De GraveAntverpia het initiatief om een
bestaand binnenschip om te
bouwen tot een semi-autonoom
varend schip.
Het poedertankschip Gamma
vaart nu regelmatig zonder stuurman van Sibelco in Dessel aan het
Kanaal Bocholt-Herentals naar
Etex Building Performance in
Tisselt en Eternit in Kapelle-opden-Bos aan het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het schip heeft van
de autoriteiten toestemming om
door de drukke haven van Antwerpe, op veelgebruikte vaarwegen als
het Albertkanaal en het Zeekanaal
Brussel-Schelde en de getijderivieren Zeeschelde en Beneden-Nete
te varen.
“De kapitein aan boord ziet er op
toe dat het transport in alle veilig-

(foto SAEFAR)

heid gebeurt”, legt Erik Pauwels,
eigenaar van de Gamma en zaakvoerder van Gitra, uit. “Indien hij
denkt in een onvoorziene situatie
te moeten ingrijpen, drukt hij op
de rode ‘stopknop’ om ogenblikkelijk de controle over te nemen.
De regels voor autonoom varende
schepen schrijven momenteel nog
voor dat de kapitein fysiek aan
boord blijft.”
“Voor ons tonen deze reizen echter ook dat autonome vaart van
binnenschepen overal kan, en
technisch en commercieel haalbaar is voor ons en onze klanten”,
vult Geert Van Overloop, gedelegeerd bestuurder van De GraveAntverpia, aan.
Beide ondernemingen zijn al
meerdere generaties actief in de
binnenvaart. Gitra is een gespecialiseerde rederij in poedervormige producten en een vloot van

35 poedertankers en -duwbakken.
De Grave-Antverpia is een binnenvaartreder en bevrachter die uitgegroeid is tot marktleider in de drogeladingvaart in België. Het bedrijf
is zeer actief op kleine rivieren en
kanalen. De HGK Shipping Group
is hoofdaandeelhouder.

Drukke vaarwegen
De in de voorbije maanden uitgevoerde reizen met de Gamma
tonen aan dat de technologie van
Seafar robuust genoeg is om het
schip op alle vaarwegen te besturen van afstand, stellen Gitra
en De Grave-Antverpia. Omdat
voor beide bedrijven de veiligheid
voorop staat, hebben ze een uitgebreid proef- en goedkeuringstraject gevolgd met de autoriteiten en
waterwegbeheerders.
De Vlaamse Waterweg gaf al langer
geleden toestemming voor het uit-

voeren van proefvaarten. Voor de
doorvaart door de Antwerpse haven werd onlangs eveneens groen
licht gegeven voor het autonoom
varen.
“De technologie van geautomatiseerde vaart zal het vervoer over
kleine waterwegen een nieuwe
dynamiek geven”, verwacht Van
Overloop. “Het systeem van Seafar
kan zowel tot nieuwe investeringen in scheepsruimte leiden dankzij de toegenomen efficiëntie en
schaalvoordelen, als op bestaande
schepen worden toegepast. Er is
een sterke businesscase voor semiautonome vaart te maken.”
“Volgens ons kan tot 80 procent
van de bestaande kleine vloot met
deze technologie uitgerust worden”, aldus Pauwels. “Ons ervaring met de Gamma toont aan dat
de inbouw op een bestaand schip
technisch en economisch haalbaar
is, en dat geautomatiseerd varen
op eender welke vaarweg in Vlaan-

deren, veilig en efficiënt kan uitgevoerd worden.”

Innovatie
Gitra en De Grave-Antverpia zijn
blij met de samenwerking. Ze willen innovatie als hefboom gebruiken naar een nieuw en beter operationeel model.
Autonoom varende schepen op de
grote binnenvaartassen, en in de
grote zeehavens, kunnen volgens
hen een oplossing bieden voor
de uitdagingen rond mobiliteit en
in de binnenvaartsector: vergroening, personeelsgebrek, tekort aan
kleine schepen. “Het initiatief van
deze ondernemingen maakt de
sector daarom klaar voor de toekomst, en is uniek in de wereld
van de mobiliteit. Waar in andere
transportmodi (spoor, zeevaart,
wegvervoer) nog geen praktische
toepassingen bestaan, vaart vandaag de binnenvaart in Vlaanderen autonoom.”

(foto Gitra)

De steelpan
van 91.451 ton bedraagt de laadcapaciteit 174.000 m³.
De LNG Merak kwam uit Sabetta
aan in Rotterdam en ligt te lossen
bij GATE (Gas Access To Europe)
in de Nijlhaven. Er is daar voldoende in voorraad om met de
Kerst geen kou te hoeven lijden.
Het LNG-kwartet is langdurig
Het sterrenbeeld Grote Beer (Ursa
Major) staat ook bekend als de
steelpan, waarmee eenvoudig het
noorden is te vinden. Door de
afstand tussen de buitenste twee,
onder elkaar staande, sterren zes
keer te verlengen, kom je uit bij de
Poolster (Polaris) en die staat in
het noorden.
De twee buitenste sterren van Ursa
Major zijn Merak en Dubhe, en
met Phecda, Megrez, Alioth, Mizar
en Alkaid lijkt dat op een steelpan.
Recent kwamen vier LNG-tankers
in de vaart die, met LNG ervoor, de
namen Dubhe, Merak, Phecda en

Megrez kregen. Of er nog een LNG
Alioth, Mizar en Alkaid komen, is
ongewis.
De tankers van 295 x 45 meter
zijn van het membraantype en gebouwd in Shanghai door HudongZhonghua Shipbuilding. Via MOL
(Mitsui O.S.K.) zijn ze 50 procent
Japans en via COSCO Shipping 50
procent Chinees.
Ze worden vanuit Londen gemanaged door MOL LNG Transport
(Europe) en varen onder de vlag
van Hongkong. Met een BT van
114.790 en een draagvermogen

WERELDSCHEPEN
Deze rubriek wordt verzorgd door leden
van de Rotterdam Branch, een afdeling
van de World Ship Society.
Zie www.wssrotterdam.nl

gecharterd voor het Russische
Yamal LNG-project. Yamal is het
Siberische schiereiland aan de
Obboezem met de haven Sabetta,
waarvandaan veel aardgas wordt
verscheept. In de nabijheid ligt, op
een diepte van 900 tot 2850 meter,
het Yuzhno-Tambeyskoye (South
Tambey) gasveld met 926 miljard
m³ aardgas en een jaarproductie

van 16,5 miljoen ton.
In het project van 20 miljard
dollar participeren het Russische
Novatek (50,1 procent), het Franse
Total (20) en de Chinese bedrijven
CNPC (China National Petroleum
Corporation) en Silk Road Fund
met 20 en 9,9 procent.
TEKST EN FOTOGRAFIE: CEES DE KEIJZER
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

ILT bedenkt nieuwe methodes
voor zwavelcontrole
bunkertanks zeeschepen
De Inspectie Leefomgeving en Transport
heeft een nieuwe en veilige methode
ontwikkeld voor het nemen van
monsters uit bunkertanks aan boord van
zeeschepen. De ILT presenteerde die op
10 december tijdens de internationale
webconferentie ‘Sulphur 2020
Enforcement’.

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

HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?
Zeer betrouwbare mechanische
binnenvaart motoren

Peilbuis

Uit voorraad leverbaar!
755 pk / 1840 tpm
829 pk / 1900 tpm
1400 pk / 1900 tpm
Vraag vrijblijvend een offerte voor een motor of een
dealer voor de binnenvaart.
complete inbouw bij uw

Rivierradar

Wim Steenbergen
Tel: 06-15204640 | info@shipfixtechniek.nl | www.shipfixtechniek.nl
Werklocatie:
Werkschip
Janny, gemeentehaven
‘s-Gravendeel
RHRS2014
Advert.pdf
1
19/11/2020
21:42
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De monsternames zijn onderdeel van de
controle op het maximaal toegestane zwavelgehalte van de brandstof die schepen op
zee gebruiken. Sinds 1 januari 2020 gelden
wereldwijd strenge regels voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof.
Sindsdien is het niet toegestaan brandstof
te gebruiken of aan boord te hebben met
meer dan 0,5 procent zwavel, tenzij het
schip is voorzien van een rookgasreiniger
(scrubber). Voor sommige zeeën, zoals de
Noordzee, is de norm voor gebruikte brandstof nog strenger: maximaal 0,1 procent.

19-05-2020 15:07

Op 10 december organiseerde Nederland
de eerste internationale conferentie over
het toezicht op de naleving van de regels
voor zwaveluitstoot. Het doel was kennis
delen en ervaringen uitwisselen. 26 landen
namen deel aan de webconferentie. Onderwerpen waren naast monsternames onder
andere remote sensing-technieken en internationale informatie-uitwisseling.

De ILT presenteert de door haar ontwikkelde methoden om via de peilbuis (‘sounding pipe’) monsters te nemen. De ‘vacuümmethode’ is te gebruiken voor minder diep
gelegen bunkertanks en de ‘flow-methode’
voor diep gelegen tanks. Voor beide methoden heeft de ILT een set materialen ontwikkeld die maximaal 3.000 euro kost. Door
deze kennis te delen, wil de ILT andere
landen ondersteunen in de handhaving op
zwaveluitstoot door zeeschepen.

Gerichte controles
De ILT stimuleerde met de webconferentie
op zich ook de internationale samenwerking. Daarmee kan een mondiaal gelijk
speelveld ontstaan en wordt de uitstoot
teruggedrongen. Een van de manieren om
dat te realiseren is het uitbreiden van de
internationale alarmering van schepen die
zich mogelijk niet aan de regels houden. Bij
aankomst in een haven in een ander land
kan er zo een gerichte controle worden uitgevoerd.
Naast monsternames in de haven speelt
‘remote sensing’ een belangrijke rol in de
handhaving. Snuffelpalen, vliegtuigen en
drones kunnen een te hoge zwaveluitstoot
detecteren. Nederland loopt voorop in het
ontwikkelen van technieken om in de toekomst met satellietbeelden de uitstoot van
individuele schepen ver op zee te kunnen
meten.
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App iBarge verbetert informatie-uitwisseling in de keten
Op 10 december lanceerde
Aspect ICT uit HardinxveldGiessendam iBarge. Deze
app maakt informatie over
transporten zo snel en actueel
mogelijk beschikbaar. De
gegevens helpen opdrachtgevers
en verladers om daarop te sturen
en slimmer te plannen, beloven
ontwikkelaars Kees van der
Stelt en Marius Hakkesteegt.
Het initiatief helpt volgens hen
alle aangesloten partijen in de
droge bulk-binnenvaart en de
logistieke keten om samen een
digitaliseringsslag te maken.
De iBarge-app zorgt ervoor dat
schippers 24/7 de status van reizen
kunnen doorgeven en gegevens
direct online kunnen delen met
hun opdrachtgever. Hiermee
wordt voor de partijen inzichtelijk
wat de actuele status van een transport is. Daarnaast zorgt het voor
een efficiënte afhandeling van het
administratieve proces.

Standaard
De sector heeft volgens de initiatiefnemers behoefte aan een gedegen informatie-uitwisseling, en
daarbij is het de uitdaging om de
betrokken partijen dezelfde taal
te laten spreken. De iBarge-app
kan met verschillende planningssystemen worden gekoppeld, waardoor mogelijk een standaard in de
binnenvaart ontstaat.
Minister Van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat
is blij met het initiatief: “Samen
met de binnenvaartsector, regio’s

kunnen verhogen.” Er lopen op
dit moment gesprekken met meerdere bevrachters om met de app te
gaan werken.

Beter afstemmen

Marius Hakkesteegt (links) en Kees van der Stelt. (foto’s Aspect ICT)

en marktpartijen zetten we steeds
grotere stappen op het gebied van
digitalisering. Door meer data uit
te wisselen, verloopt bulktransport via de binnenvaart een stuk
gestroomlijnder. Opdrachtgevers
weten nauwkeuriger wanneer hun
transport binnenkomt en schippers zijn minder tijd kwijt aan het
papierwerk.”

Soepeler communicatie
Met de mobiele telefoon kan een
schipper alle documenten scannen
en uploaden in het dossier. Berend
Lensen, manager inland shipping
bij Peterson, reageert enthousiast

op de app: “De administratieve
afwikkeling is enorm verbeterd
en de communicatie tussen schipper, ons bedrijf en opdrachtgever
verloopt soepeler. Met de iBargeapp kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en houden wij
maximaal grip op onze transporten, waarbij we niet slechts de
innovatie volgen, maar er zelf
actief aan bijdragen. Daar ligt voor
ons een grote meerwaarde.”
Kees van der Stelt van Aspect ICT
voegt toe: “Met de iBarge-app
worden goede stappen gezet op
het vlak van standaardisatie. Het is
natuurlijk geweldig dat een schip-

per via één kanaal kan communiceren met meerdere bevrachters.
Dat helpt niet alleen de schippers
om hun processen efficiënter in
te richten, maar zorgt er ook voor
dat bevrachters hun productiviteit

De iBarge-app stelt schippers in
staat om de status van transporten digitaal door te geven, zodat
bevrachters updates ontvangen
over de voortgang. CEO Femke
Brenninkmeijer van coöperatie
NPRC legt uit: “Als organisatie
hebben we de app uitvoerig getest en gebruikt. De conclusie is
éénduidig: met iBarge kunnen we
de data die leden via de app doorgeven inzetten om het transport
beter af te stemmen in de keten.
We zien niet alleen voordelen in
de administratie en afrekeningen,
maar ook in het beter informeren van de partners. Bijvoorbeeld
door de aankomsttijd die de
leden invoeren in iBarge, direct
digitaal door te geven aan klanten.
Dit biedt een eerste stap naar een
toekomst waarin laad- en loslocaties informatie over hun planning
met de schipper kunnen delen. Zo
wordt de keten weer een stuk slimmer.”

Creatief met een cruiseschip in coronatijd
voor haar rekening: de receptie,
de check-in en het slapen van
de gasten. Wij zorgen voor de
salons, de keuken, het ontbijt en
diner.”
“De samenwerking verloopt uitstekend. Wij zijn natuurlijk landrotten, niet gewend om aan boord
van een schip te werken. Het was
voor ons keukenteam een creatieve uitdaging hoe alles daar reilt en
zeilt. Ook voor de bediening was
het de eerste dagen op dit hotelschip best spannend in de salons.”
De tafels en stoelen aan boord zijn
coronaproof opgesteld. Alles op
tenminste 1,50 meter afstand.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Restaurant De Boschmolenplas
in Panheel heeft een creatieve
manier gevonden om tijdens de
coronacrisis de keuken open
te houden voor de gasten. Een
cruiseschip bracht uitkomst!
Het restaurant en rederij Dutch
Cruise Line uit Maasbracht sloegen de handen ineen en stelden
een winterarrangement samen
voor de feestdagen, en de periode
erna. Cruiseschip Dutch Melody
ligt op de Boschmolenplas aan de
steiger voor het restaurant. Gasten die willen komen eten op de
Dutch Melody, zijn verplicht een
hotelkamer te reserveren. Slapen
op het water met ontbijt, ’s middags lunch en ’s avonds diner,
geserveerd door de bediening van
de Boschmolenplas.

Hotelvergunning
Restaurant Boschmolenplas moest
vanwege de coronavoorschriften
zijn deuren sluiten op 14 oktober.
Uitbaters Jeanine Oudakker en
Laurens van Ommen wisten zich
eerst geen raad; voor alleen afhalen van maaltijden waren ze
geen restaurant begonnen. Van
Ommen: “We vroegen ons af wat
er nog meer mogelijk was? Nou,
hotels mochten hun deuren wel
openhouden voor gasten. En toen

Boekingen

De Dutch Melody. (foto Noud van der Zee)

viel bij ons het kwartje: kunnen
we een hotel naar onze Boschmolenplas halen? En dat hebben
we gedaan.”
De uitbaters namen contact op
met Dutch Cruise Line uit Maasbracht. Van Ommen: “We hebben
eigenaar Kevin Romeijnders opgebeld en hem ons idee voorgelegd.
Twee dagen later zaten we aan tafel
om het plan verder uit te werken.”
De jachthaven is privébezit en
dan mag een hotelschip aan de

steiger afmeren, als de eigenaar
daarvoor toestemming verleent.
“En wat betreft de hotelvergunningen: die zijn aan boord van zo’n
cruiseschip aanwezig. We hebben
de knoop doorgehakt en Romeijnders gevraagd het plan ten uitvoer
te brengen.”
De Dutch Melody is een comfortabel schip, gebouwd in 1999, 110
meter lang en 11,40 meter breed
met capaciteit voor 140 gasten.
“Ook wij als rederij liggen volle-

dig stil”, zegt Romeijnders. Een
hotel mag wel, maar varen niet. Wij
werken graag samen met Boschmolenplas.”

Keuken
De keuken van het restaurant is
in november verhuisd naar het
schip. Binnen werkt de witte brigade van het restaurant samen
met de zwarte brigade van het
hotelschip. Van Ommen: “De
rederij neemt het hotelgedeelte

Van Ommen: “Onze gasten komen
op zo’n schip in een sfeertje waar
ze normaal gesproken niet zo vlug
zouden komen. Wil je aan boord
van zo ’n cruiseschip komen, dan
moet je ‘een reisje langs de Rijn
boeken’. En nu hebben de gasten
de mogelijkheid om een dag te
gast te zijn aan boord. Jong en oud
vinden het leuk. Als de boekingen blijven binnenkomen zoals
nu, dan zien we de toekomst met
vertrouwen tegemoet.”
Na publicaties in de regionale pers
onderzoekt de gemeente Maasgouw momenteel in hoeverre de
activiteit vergunningplichtig en
toegestaan is.
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Oléus, uw partner
in onderhoud
Verf- en conserveermiddelen

HoldTec FM

Puralin BT
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De beste roestwerende ruimverf
Gecertiﬁceerd voedselvriendelijk;
Sterke roestwerende eigenschappen;
Verkrijgbaar in roodbruin en grijs;
Goede hechting;
Sterk dekkend vermogen.

De oplossing tegen roest in
ballasttanks en rond spudpalen
Voorkomt en dringt in bestaande roest;
Vrij van oplosmiddelen;
Ook te gebruiken als Float Coat;
Bevat natuurlijk wolvet;
Vereist minimale voorbehandeling.

Meer weten? Kijk voor al onze producten en verkooppunten op www.oleus.nl.

Onze producten zijn verkrijgbaar bij alle in Nederland gevestigde bunkerstations.
Nijverheidstraat 20 | 2901 AR Capelle a/d IJssel
T: 085 060 3040 | E: info.oleus.nl
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“Geluidsnorm levert minder problemen op
dan verwacht”
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De zwaardere geluidseisen in
het ROSR en ES-TRIN zouden
voor de vóór 1976 gebouwde
schepen desastreus zijn. De
brancheorganisaties in de
binnenvaart, met de ASV voorop,
wisten een versoepeling uit het
vuur te slepen. Onzeker was nog
of die toereikend zou zijn. Nu
blijkt van wel: schepen worden
met deze alternatieve zelden
afgekeurd, blijkt in de praktijk.
Dat zegt Robin Hoekstra,
directeur van Bureau Scheepvaart
Certiﬁcering (BSC).
Voor schepen die gebouwd zijn
voor 1976 en een Rijncertificaat
hebben, gold een overgangsbepaling voor de toegestane
geluidsdrukken. De schepen dienen bij de eerstvolgende certificaatverlenging te voldoen aan de
geluidslimieten in ruimten, verblijven en op 25 meter afstand
van het schip. “Dit betekent dat
er bij de eerstvolgende certificaatverlenging een geluidsmeting
moet plaatsvinden”, aldus Hoekstra.

Versoepeling
“Met de komst van ES-TRIN 20191 is in de wet een versoepeling en
alternatieve methodiek opgenomen voor de geluidsmeting van
schepen”, zegt Hoekstra. “Er is een
speciale meetmethode bedacht die
past bij de normen: diverse metingen op verschillende toerentallen.
Ofwel veel metingen; we zijn circa
anderhalf uur bezig.”
In elke ruimte worden drie metingen gedaan op vier verschillende
toerentallen. Vervolgens wordt een
wegingsfactor gebruikt om het gemiddelde te nemen. Dit terwijl de
schepen van na 1976 op nominaal
vermogen moeten draaien. “Dat
is een aanzienlijk voordeel”, stelt
Hoekstra. “Belangrijk zijn de resultaten in de woon- en slaapruimte.”
Is de meting iets te hoog, dan mag
het schip bijvoorbeeld niet meer

Robin Hoekstra: van de eerste zeven schepen is geen enkel schip afgekeurd. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

volcontinu varen. Met A1 is voor
sommige kleine schepen ook goed
te leven. Zij redden het met veertien uur per dag varen.

Geen afkeuring
Het is een creatieve oplossing die
hoge toerentallen minder laat
meewegen. Kleine schepen, zoals
kempenaars en spitsen, varen bijna nooit op vol vermogen, zeker
niet op de kleine kanalen.
Inmiddels heeft Hoekstra de eerste zeven schepen gekeurd. “Daar
is geen enkel schip van afgekeurd.
Eén schip voldeed ondanks de
nieuwe meetmethodiek niet en
was genoodzaakt om de continuvaart in het certificaat op te geven.
Dit was geen probleem voor het

schippersechtpaar, aangezien zij
samen toch alleen maar A1 varen.”
Daarnaast is er met de moderne
isolatiematerialen vaak nog iets
te veranderen aan een schip.
“Geluidsmeting is lastige materie”,
zegt Hoekstra. “Want elke 3 decibel is een verdubbeling van het
geluidsniveau.”

Langzaamloper
Bij moderne schepen is er een zwevende vloerophanging om doordreunen en geluid tegen te gaan.
Bij bestaande schepen is dat kostbaar om te veranderen. “Ik heb
een schip met een langzaamloper
gemeten, die voldoet bijna aan
de nieuwbouweisen. Het is een
gebonk en getik, daar sloeg de

meter nauwelijks op uit, maar
zodra er een raam in de stuurhut
begon te klapperen, zag je dat direct.”
“De ervaring is wel dat de moderne toerenmotor veel meer geluid
geeft en met een turbo is dat nog
erger. Die maakt een hoger fluit-

geluid”, stelt Hoekstra. “Dat zie je
echt terug in de meting.” Door de
emissie-eisen mag een langzaamloper niet meer worden geplaatst.
900- tot 1200-toerenmotoren zouden ook stiller kunnen zijn, maar
die zijn aanzienlijk duurder.

Geluidseisen

Voor de vaartuigen die op de Rijn varen waarvan de kiel is gelegd op
1 april 1976 of daarvoor verlopen per 01-01-2020 de volgende overgangsbepalingen uit hoofdstuk 32.03 ES-TRIN met betrekking tot de
geluidseisen, Artikel 3.04 lid 7 ES-TRIN: 110 dB(A) in de machinekamer. Artikel 7.01 lid 2: 70 dB(A) in de stuurhut ter hoogte van de
stuurstelling. Artikel 8.10 lid 2: 75 dB(A) op 25 meter afstand. Artikel
15.02 lid 5 geluidshinder en trillingen in verblijven: 70 dB(A) in woonruimten, 60 dB(A) in slaapruimten.

Nieuwe gasdokter versterkt G.I.N.-team
“Mogen wij hem even aan
u voorstellen: zijn naam is
Richard Franse. Met trots
kunnen wij mededelen dat
hij sinds 14 oktober na het
voltooien van zowel zijn
opleiding, stageperiode als
examen is toegetreden tot het
team gasdokters van Gasfree
Inspections Netherlands.” Zo
verwelkomt G.I.N. zijn nieuwe
gasdokter.

richt, nu zo’n kleine vier jaar geleden, waren we elkaar een beetje uit
het oog verloren. Toen hij contact
met ons opnam voor het schrijven
van een scriptie over de wetgeving
rondom reparaties aan tankschepen, was het zaadje geplant. Wij
waren al langer op zoek naar de
geschikte persoon met de juiste
vooropleiding om ons team te
versterken. Richard bleek de juiste
persoon.”

de resultaten een stijgende lijn te
zien gaven, vonden wij dat hij er
in september klaar voor was om
examen te doen bij het HobeonSKO. Enkele weken later kregen
wij het verheugende bericht dat hij
met vlag en wimpel was geslaagd.
Al snel ontving hij zijn certificaat
en is hij opgenomen in het register
Gasdeskundige Tankschepen van
Hobeon-SKO.”

“Wij kenden Richard al van
Scheepswerf Scheldepoort (nu
Damen Vlissingen) waar hij de
vervolggasmetingen
verzorgde
voor de werf nadat wij de initiële
metingen hadden verricht.” Zijn
positieve instelling en kennis van
scheepsbouw vielen op.
“Nadat wij G.I.N. hadden opge-

Certiﬁcaat

“Natuurlijk gooien wij hem niet
in het diepe en zullen wij hem zeker het eerste jaar intensief blijven
begeleiden bij zijn werkzaamheden als Gasdeskundige tankschepen. Ons werk is eigenlijk net als
autorijden: je leert het pas echt
wanneer je je rijbewijs, of bij ons
je certificering, een paar jaar hebt.

Begin dit jaar trad hij in dienst bij
het bedrijf in Ridderkerk en startte
zijn opleiding. Die bestond vooral
uit meelopen als trainee en veel
één-op-één-lessen. Daarbij lag
vooral de nadruk op de chemie en
de wet- en regelgeving.
“Na diverse oefenexamens, waarin

Zelfs na 25 jaar ervaring als gasdeskundige tankschepen leren wij
nog iedere week bij of ervaren we

nieuwe situaties; dus ook Richard
is nog lang niet uitgeleerd.” Aldus
het G.I.N.-team.

Blijven leren

Richard Franse. (foto G.I.N.)
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Blijdschap in Utrecht: de gracht is weer compleet
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Utrechtse gracht is
weer zoals die was. Veel
mensen in Utrecht vinden
dat met de ingebruikname
van de doorvaart in de
Catharijnesingel een grote fout
uit de zeventiger jaren eindelijk
is hersteld. Voor Rederij
Schuttevaer, de Stroomboot
(bierboot) en de vuilnisboot
is er een flink vaargebied
bijgekomen.
Met de nieuwe steiger bij Hoog
Catharijne kan Rederij Schuttevaer nu mensen droog voor het
treinstation afzetten. Ook een
vaartocht gecombineerd met
winkelen is nu mogelijk, evenals tweeënhalf uur varen door de
oude stad met veel bezienswaardigheden die teruggaan tot de
Romeinse tijd.

Hoe het drama begon
Eeuwenlang was Utrecht helemaal omsingeld door water. In
1122 kreeg Utrecht stadsrechten.
Tot de jaren 70 lag er een gracht
om de oude stad.
Toen werd een deel van de
singel gedempt. De Catharijnesingel ging verder als de Catharijnebaan; voor het water kwam
asfalt in de plaats, wel zes banen
breed. Auto’s gingen vóór water.
Inmiddels is Utrecht door de grote weerstand van bewoners en veranderende inzichten overstag gegaan en is het warter herontdekt.
Na tien jaar bouwen was het karwei dit jaar klaar: de gracht is in
volle glorie terug. Het water sluit
in de toekomst ook aan op de
Leidsche Rijn.
Woordvoerster Jacqueline Rabius
van de gemeente Utrecht stelt:
“Utrecht is trots op de singels
rond de binnenstad. Het is een
groene plek waar veel Utrechters
ontspannen en ze elkaar ontmoeten. Dat het water weer is
teruggekomen, is een historisch
moment in de geschiedenis van
de stad.”

Amsterdam-Rijnkanaal
ontlast
Het heropende stuk aan de westkant biedt ook meer mogelijkheden voor recreatievaart. Schepen tot 2,50 meter hoogte kunnen
nu de drukke Oudegracht vermijden, de oostelijke doorvaart over
de Stadsbuitengracht is veel lager
(tot 1,90 meter). Hogere schepen
tot 3,20 meter kunnen via de Oudegracht varen.
Utrecht wordt hiermee een nog
beter alternatief voor de recreatievaart, waardoor waarschijnlijk
minder recreatievaart voor het
drukke
Amsterdam-Rijnkanaal
kiest.
De gemeente maakt op verschillende manieren gebruik van de
gracht. Ze halen met de Ecoboot
afval op en bevoorraden ondernemers langs de gracht met
de Stroomboot. Zelfs de oude
Bierboot zal weer volop worden
ingezet, zodra de horeca weer
open mag. De Bierboot voer al

De Stroomboot (bierboot) op de Nieuwe Catharijnesingel bij Hoog Catharijne. (foto E.J. Bruinkool fotograﬁe)

sinds 1996 om het verkeer en de
monumentale bruggen en wegen
bij de grachten te ontzien van
zwaar vrachtverkeer.

Meer over water
Plannen voor het nog meer
benutten van de grachten zijn er
genoeg. “We kijken nadrukkelijk
naar alle mogelijkheden om het
zware wegverkeer nog minder in
de oude binnenstad te krijgen”,
vertelt Rabius.
“Zo denken we bijvoorbeeld na
om in de toekomst meer huishoudelijk afval over de grachten
en singels de stad uit te krijgen.
Ook wordt er nagedacht over
pakketjes via het water.”
Projectbegeleider Paul Manten,
projectleider Singel bij de gemeente Utrecht, is bijna klaar.
“Er worden nu nog kleine stukjes oevers en park afgewerkt, het
Zocherpark wordt nog een stukje
groter.”
Hij kende de stad niet anders dan
dat er 3 kilometer snelweg lag.
Er moest veel gebeuren voor het
weer een watergang was: de snelweg lag in een betonnen bak met
pompinstallaties. Daaronder liep
de gracht door in een spuikoker.
Daar moest gesloopt worden.
Ook gingen de binnenstad en
winkelcentrum Hoog Cathatrijne
op de schop. Met het omleggen
van leidingen en kabels startte
de voorbereiding in 2010. Alles
gebeurde gefaseerd want Hoog
Catharijne en de stad moesten
door kunnen gaan.

Dat is een aanwinst voor de stad.
De stad is anders vanaf het water.
Er komt een stuk uitstraling en
leefbaarheid bij.”
Stukjes oude stadsmuur zijn weer
zichtbaar. Er is een steiger onder
Hoog Catharijne gemaakt, zodat
je vanaf de boot direct het winkelcentrum in kunt of naar het
station.

tochten van tweeënhalf uur. Dit
is vooral belangrijk als de sluis
‘s avonds gesloten is.

Historie

Rondvaarten

Op zo’n tocht zien de gasten onder meer de overblijfselen van
kasteel Vredenburg en de grachtenkelders. Daarnaast is de ontwikkeling van de stad zichtbaar,
van de middeleeuwen tot nu, met
de modernste gebouwen.

Rederij Schuttevaer vaart weer
door de Catharijnesingel, waar
het bedrijf zestig jaar geleden
begon. “Het 60-jarig feestje is
door de corona in het water gevallen”, vertelt eigenaar Karel Schuttevaer.
“Tal van hebbedingetjes die ik
voor het feest gekocht heb, liggen
in de garage te wachten tot we het
kunnen vieren.”
Hij is blij met de stappen van de
gemeente Utrecht om de grachten weer te herstellen. Ze kunnen
nu meer rondjes varen, tot vaar-

De historie van Utrecht gaat
ver terug, zelfs tot in de Romeinse tijd. DomUnder, de attractie onder het Domplein, laat
dit zien: er zijn resten van het
Romeinse castellum, overblijfselen van de Romaanse domkathedraal en resten van de Gotische
domkathedraal.
“De stad gaat verder terug dan de
geschiedenis van Amsterdam.”
“Wij kunnen met de schepen nu
overal in de stad komen, zelfs onder het winkelcentrum en bij het

station”m stelt Karel Schuttevaer.
“Dat is voor riviercruiseschepenpassagiers ook een toegevoegde
waarde.”

Gekkenhuis
“De eerste weken was het een
gekkenhuis. Met de coronamaatregelen hebben wij veel
mensen veilig rondgevaren. In de
winter is het altijd wat rustiger”,
zegt Schuttevaer.
“Wij willen ook tochten gaan
varen. Dat is ook een ontlasting
voor de weg. Helaas is dat door de
coronacrisis nu wat moeilijker.”
Bij Schuttevaer wordt hard gewerkt aan het tiende schip van
de vloot, een directievaartuig uit
1919, de Fanster. Onder dezelfde naam is Schuttevaer ook de
webshop www.fanster.nl voor
exclusieve wijnen begonnen.
Stilzitten tijdens de coronacrisis
is niets voor Karel Schuttevear.

Leefbaarder
Nu wordt autoverkeer ontmoedigd en het wegennet is volledig
omgegooid. Er is meer ruimte
voor de fietser gekomen.
“De stad is veel leefbaarder
geworden”, vertelt Manten. “Daar
dragen water en groen aan bij.

De ecoboot haalt afval op bij bedrijven in de binnenstad. (archieﬀoto E.J. Bruinkool fotograﬁe)
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Ontsluiting via Maas geeft doorslag voor locatiekeuze

Grootste mestfabriek van Nederland
komt in Buggenum
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Op het aan de Maas gelegen
bedrijventerrein Zevenellen bij
Buggenum, komt de grootste
mestverwerkingsfabriek van
Nederland: de Bio Transitie
Centrale. Voor de aanvoer van
mest zullen binnenvaartschepen
van 1.000 tot 3.000 ton worden
ingezet.
In de fabriek zal de varkensmest
verdikt worden. Het restant gaat
over water naar Antwerpen waar
het getransformeerd zal worden tot
herbruikbare mestkorrels bestemd
voor wereldwijde export.

Haven
Jan Janssen van World Biobased
Center Zevenellen (WBCZ) is
kwartiermaker. “Wij hebben voor
Zevenellen gekozen op basis van
de ideale ontsluiting via de Maas.
Een fantastisch havengebied ligt
hier. Via de Maas hebben wij een
goede verbinding met Rotterdam
en Antwerpen en via Nijmegen en
de Rijn kunnen schepen naar de
Donau.”
Mestfabrieken zijn in Nederland
niks nieuws. Maar op Zevenellen
zal de varkensmest en gier met de
nieuwste technieken tot de laatste druppel worden verwerkt. Na

behandeling blijven schoon water,
biogas en mineralen (in de vorm
van korrels) die als bodemverbeteraar gebruikt kunnen worden.
Janssen: “We starten met een productie van 500.000 ton per jaar.
Met op termijn een miljoen ton
varkensmest. Dat is de helft van
de totale productie in Limburg.”
“Als een onderzoek naar rioolslib
slaagt, komt er nog eens 80.000
ton bij.

Over water
Voor de aanvoer van de mest, wil
Bio Transitie Centrale vervoer water inzetten. Janssen: “Gewoon

standaardbinnenschepen tussen
de 1.000 en 3.000 ton, die de mest
als bulk vervoeren. De schepen
kunnen wij straks in de grote haven Zevenellen ontvangen.”
Er zijn plannen voor een vaste
loswal. Janssen: “De ponton
losplaats die er nu ligt, moet vervangen worden door een kade,
waar een schip tegen aan gelegd
kan worden en een kraan op gezet
kan worden.”
Annemarie van der Goor van
de Ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg, mede-eigenaar

van de grond, bevestigt dat: “De
aanlegplek voor binnenschepen
is nu nog provisorisch en moet
worden geprofessionaliseerd. Wij
zijn voor de ontwikkeling van de
haven in gesprek met de Provincie Limburg en de gemeente Leudal."
Van der Goor voegt daar nog aan
toe: "Er is overigens veel belangstelling van watergebonden bedrijven voor de resterende kavels van
Zevenellen. Met deze bedrijven
gaan we praten over een mogelijke
vestiging en de investeringen die
hiervoor nodig zijn.”

Sluis Weurt vanaf 31 januari weer volledig in bedrijf
Komende weken werkt
Rijkswaterstaat aan Sluis Weurt
om het aandrijfmechanisme van
de Waaldeur van de westkolk
te repareren. Naar verwachting
is vanaf 31 januari 2021 de
volledige capaciteit van de
westsluis weer beschikbaar voor
de scheepvaart.
Afgelopen oktober is tijdens reguliere inspecties een defect gevon-

den in het aandrijfmechanisme
van de Waaldeur van de westkolk.
Rijkswaterstaat heeft de Waaldeur
vervolgens omhoog gezet voor
onderzoek en reparatie.

Schutten
Dankzij gebruik van de middendeur van de westkolk kunnen
schepen tot 110 meter lengte met
een maximale doorvaarhoogte van
16,50 meter boven NAP blijven

schutten in de westkolk. Dit kan
ook tijdens de reparatie aan het
aandrijfmechanisme.
Tijdens de herstelperiode moet de
kolk twee dagen volledig worden
gestremd. Rijkswaterstaat zal de
scheepvaart daarover zo spoedig
mogelijk informeren.
Daarnaast is de oostsluis van Sluis
Weurt met de lange kolk beschikbaar, zodat ook lange schepen de
sluis kunnen passeren.

Bedrijfszekerheid
Rijkswaterstaat heeft de verschillende oplossingen voor reparatie
besproken met brancheorganisatie
Koninklijke BLN-Schuttevaer. Er
is samen gekeken naar betrouwbaarheid, kosten en een veilige beschikbaarheid van de sluis. Daaruit is een oplossing gekomen die
volgens Rijkswaterstaat een grote
bedrijfszekerheid geeft en een
lange levensduur van het hijs

mechanisme van de Waaldeur.
In overleg met de aannemer is
bepaald dat de herstelwerkzaamheden in acht weken kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor is Sluis
Weurt vanaf 31 januari 2021 weer
volledig in bedrijf, belooft Rijkswaterstaat.

ADVERTORIAL

Efficiëntie van Reintjes-keerkoppeling verhoogd!
Keuze voor smeermiddel is een
belangrijke afweging. Een aantal
aspecten speelt daarbij een rol.
Het belangrijkste aspect is wel de
prijs-kwaliteitsverhouding. Dit blijkt
ook uit de praktijkcase die gedaan
is met de Reintjes-keerkoppeling.
Het blijkt mogelijk om onnodig
energieverbruik met 10 procent
terug te dringen met deze
keerkoppeling. Dit is aangetoond
met het gebruik van de Mobil SHC
626. Om een beeld te krijgen bij
deze besparing: dat is ongeveer
1.400 euro per jaar.

Keuze voor kwaliteit

Normaal gesproken wordt in een
keerkoppeling gebruik gemaakt
van een hoogwaardige SAE 30 of
SAE 40 motorolie. Afhankelijk van
het voorschrift. Nu was de vraag
bij Reintjes, ExxonMobil en Den
Hartog of de keerkoppeling met
een kwalitatief nóg hoogwaardiger
product nog efficiënter kan
draaien.
Daarom is in overleg met deze
drie partijen besloten om dit in
de praktijk te testen. De keuze
voor smeermiddel is gevallen op
de Mobil SHC 626. Viscositeit bij
40 graden Celsius van dit product

is wel een stukje dunner dan
die van bijvoorbeeld de Mobil
Delvac 1330. Echter bij oplopende
temperatuur komt de viscositeit
gelijk te liggen.

De kansen voor Reintjeskeerkoppeling

Voor Reintjes is het uiteraard
belangrijk dat het product de
normale verversingstermijn in de
keerkoppeling kan blijven zitten. Er
mogen absoluut geen problemen
optreden in de keerkoppeling,
geen schade. Het is dus van belang
dit tijdens de test te monitoren met
olieanalyses.
Voordeel voor Reintjes is wel dat
er een verwachte besparing van
het energieverlies zou optreden.
Dat betekent dat de keerkoppeling
efficiënter draait, minder
energie verbruikt. En daarmee
dus ook minder energiekosten
maakt. Simpelweg, gewoon
brandstofbesparing. Daarnaast zou
het door de lagere temperatuur
ook zo moeten zijn dat de
keerkoppeling minder zwaar belast
wordt, en dus langer meegaat.
Om dit goed in de peiling te
houden is de temperatuur van de
keerkoppeling continu gemonitord.

Goed voor de portemonnee,
en duurzaam in gebruik!

Het topresultaat

De totale thermische en
mechanische efficiëntie was
0,27 procent lager. Een mooi
resultaat! In totaal betekent
dit een verlaging van het
energieverlies met 10 procent.
In euro’s is dit ongeveer 1.400
per jaar. Per keerkoppeling!
Daarnaast heeft de olie die
tijdens de testen gebruikt is, de
gehele olieverversingstermijn
uitgediend.
1. Verlaging van energieverlies
2. Lagere belasting van de
keerkoppeling
3. En een olie in topconditie

Nog meer testen in
ontwikkeling

Op dit moment zijn er nog meer
veldtesten met schepen en
motoren in ontwikkeling. Door
de olie gedurende de gehele
looptijd van de test te monitoren,
wordt er vertrouwen gekweekt
in deze nieuw voorgeschreven
olie. En door lagere belasting van
de keerkoppeling wordt deze

duurzamer gebruikt.
Wanneer u interesse heeft om ook
samen een test aan te gaan, laat
dat gerust weten. Dan kijken wij
graag mee wat wij bij uw schip,
uw motor, uw situatie kunnen
betekenen.
https://marine.denhartogbv.com
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Schippers moeten voortaan betalen voor afvalgifte
in Antwerpen op Vlaamse vaarwegen
De Vlaamse Waterweg en het
Havenbedrijf Antwerpen voeren
op 1 januari een afvaltarief
in voor de afgifte van overig
scheepsbedrijfsafval. Daarmee
geven de instanties volgens
eigen zeggen invulling aan
deel C van het internationale
Scheepsafvalstoffenverdrag
(CDNI), “waarvan het principe
dat de vervuiler betaalt één van
de grondbeginselen is”.
Afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval in de haven van
Antwerpen en langs de Vlaamse
vaarwegen was nu nog gratis.
Het was niet inbegrepen in de
haven- of vaarrechten. Daar
komt nu verandering in door de
invoering van een tarief “voor
een beperkt aantal en wel overwogen scheepsafvalstoffen die
vallen onder deel C van het
CDNI”.
Ze worden dus niet via de CDNIbijdrage (deel A: olie- en vethoudend scheepsafval) verrekend.
Daarmee volgen Havenbedrijf
Antwerpen en De Vlaamse Waterweg het voorbeeld van Rijkswaterstaat, dat in Nederland in 2013
een abonnement invoerde voor
afgifte op rijksvaarwegen.

kendmaking, “door een goede
sortering en scheiding van de
diverse herbruikbare en recycleerbare scheepsafvalstoffen kunnen
de binnenvaartondernemers hun
restfracties en bijkomende kosten
beperken.”

Tarieven
De tarieven zijn volgens de autoriteiten kostendekkend. Voor verf
en oplossingsmiddelen betalen
schippers voortaan 1,20 euro per
kilo. Voor grofvuil 25 euro per
m³. En voor met huishoudelijk
vergelijkbaar restafval 2,50 euro
per vuilniszak van 60 liter.

Schepen in Antwerpen. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

Registreren
Vanaf 1 januari dienen binnenvaartondernemers zich bij de
afvalparken in de haven van
Antwerpen en langs de Vlaamse
waterwegen te registreren om
hun overig scheepsbedrijfsafval af te kunnen geven. Voor de

milieustraatjes langs de Vlaamse
waterwegen zal er een overgangstermijn lopen tot eind februari
2021.
De afvalstoffen waarvoor betaald
moet worden, zijn verf- en solventhoudend scheepsafval, grofvuil en huishoudelijk vergelijk-

baar restafval.
De
overige
scheepsbedrijfsafvalstoffen die gesorteerd worden ingeleverd voor recycling,
waaronder papier, karton, glas en
hout, blijven gratis. Want, schrijven Havenbedrijf Antwerpen en
De Vlaamse Waterweg in de be-

“Met de invoering van deze afvaltarieven schakelen we samen
met de binnenvaart een niveau
hoger naar een duurzamer afvalen materialenbeheer waarbij we
de scheepsafvalstoffen maximaal
nuttig willen toepassen richting
een circulaire economie.” Aldus
Havenbedrijf Antwerpen en De
Vlaamse Waterweg.

Houd bij Integraal Rivier Management vast aan
waterverdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal
De ASV heeft haar zienswijze
op het integraal Rivier Management naar minister Cora van
Nieuwenhuizen gestuurd omdat
de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen de minister
na aan het hart ligt. Bovendien
merken wij (wij zullen dat later
toelichten) dat er al dusdanige posities ingenomen lijken te zijn, dat
daarmee bepaalde geluiden (die
van de schipper) onder zouden
kunnen sneeuwen. Het kan niet zo
zijn dat de minister onvoldoende
op de hoogte gesteld wordt van
alle zienswijzen. Het moet niet
aan ons liggen tenslotte, dat u niet
maximaal op de hoogte gesteld
zou zijn.
Om onze visie te verduidelijken
schetsen we hierbij een beeld van
de gang van zaken:
In februari 1993 is de eindrapportage Nota 3 van de toekomstvisie Waal Hoofdtransportas
uitgebracht. Deze nota is geschreven in opdracht van de minister
om de Waal geschikt te maken
voor het bevaren met grotere

éénheden, bijvoorbeeld ook de
6-baksduwvaart bij bijna alle waterstanden.
De vaarwegbreedte moest om dat
mogelijk te maken naar de 170
meter worden verbreed en de
bochten moesten minder scherp
worden gemaakt.
Dat is toen besloten en er werden
werken aan de Waal uitgevoerd
waaronder de bodemkribben bij
de scherpste bochten. Dit heeft
tot gevolg gehad dat de afvoer, het
debiet van de Waal, groter is geworden ten opzichte van het Pannerdens Kanaal. En dus ook de
IJssel.
Hoewel er meer water door de
Waal loopt, is de rivier zodanig veel verbreed dat we bij een
geringe afvoer toch een te lage
waterstand hebben op de Waal.
Circa 0,45 meter minder diepgang
dan in de oude situatie. Dat is
ongeveer 20 procent. Dit is heel
kwalijk voor de Waal als hoofdtransportas. Wat hiervan de uitwerking is geweest in de zomer en
najaar van 2018, hoeven wij hier
niet meer te schetsen.

INGEZONDEN
BRIEF

Wij staan nu voor een fundamentele keuze: maken we de Waal weer
smaller met als gevolg een betere
diepgang voor de scheepvaart, of
laten we de huidige breedte in
stand met als gevolg dat de Waal
in droge periodes bijna onbevaarbaar wordt net als de IJssel en de
Neder-Rijn?
In onze perceptie zijn er niet veel
méér mogelijkheden.
Wij zijn als ASV van mening
dat het in het algemeen belang
wenselijk is dat de afgesproken
waterverdeling tussen Waal 2/3
en Pannerdens Kanaal 1/3 zoveel
mogelijk in stand blijft en dat
niet zoals in het najaar van 2018
de verdeling 82 procent Waal en
18 procent Pannerdens Kanaal is.
Dit is slecht voor De IJssel en het
IJsselmeer qua verzilting en voor
de Neder-Rijn en de Lek qua waterstand en vaardiepten.
De stroomsnelheid op de Waal
is door de ingrepen van 1993 en
door de langsdammen toegenomen met gemiddeld 1 kilometer,
wat resulteerde in 20 procent meer
stroomsnelheid en dito verzanding.
Bijkomende zaak is dat door de
gewijzigde kolentransporten naar
Duitsland en de vermindering van
de ertstrafieken naar de Moezel
en Beneden-Rijn de vermeende
noodzaak van de 6-baksduwvaart
sterk is afgenomen. Wij geven u
dan ook in overweging deze zaak
zeer kritisch te bezien en onze

overwegingen bij uw besluitvorming te betrekken.
Zoals eerder aangegeven heeft
het indienen van bovenstaande
zienswijze nogal op wat problemen gestuit. In het voorjaar van
2020 kwamen er berichten over
een onderzoekscommissie naar
de toekomst van de Nederlandse
rivieren en de maatregelen die
genomen moeten worden om zowel de natuur en de cultuur te beschermen met inachtneming van
de hoogwaterveiligheid en natuurlijk ook de bevaarbaarheid en dan
meer specifiek de bevaarbaarheid
bij laag water.
Omdat (ASV-denktank lid) Ger
Veuger ook al vanuit de periode dat hij bestuurslid was van
Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer veel interesse en
bemoeienis had met onze rivieren, is het logisch dat Ger Veuger
hiervoor aangemeld is. Hij was
dan ook aanwezig in Fort Lent bij
de eerste samenkomst van 6 februari 2020 van ”Integraal Riviermanagement” oftewel IRM.
Het was een flinke groep mensen die daar bij elkaar kwam.
Veel mensen van RWS en veel
van het ministerie van I en W, de
waterschappen, de provincies,
drinkwaterbedrijven, veel onderzoeksbureaus en ook nog wat
scheepvaartgerelateerde organisaties en bedrijven. De kaders werden duidelijk uiteengezet en de
eerste discussies brandden los en
dat was ook de bedoeling.

Toen kwam corona en veranderde
de planning: er werden mensen
geselecteerd en daar was de ASV
niet bij. Gelukkig hadden we nog
de tegenwoordigheid van geest
om snel een zienswijze in te dienen maar dat stuitte op grote
obstakels.
Want hoewel Ger Veuger namens
de ASV was aangemeld en de
contactpersoon is, kon hij plotseling geen zienswijze indienen.
De voorzitter van de ASV moest
ingeschakeld worden en die heeft
in arren moede drie bestuursleden gecharterd om de benodigde handtekeningen te zetten en
met het vereiste uittreksel van de
Kamer van Koophandel kwam
het ter elfder ure nog net goed en
is onze zienswijze geregistreerd
onder nummer 71884658.
Dit alles heeft geresulteerd in het
besluit om dan maar direct de
minister te benaderen hierover.

Namens Bestuur en Denktank
van de Algemeene Schippers
Vereeniging,
Sunniva Fluitsma
Woordvoerder ASV
Gerberdien le Sage
Voorzitter ASV
Ger Veuger
Denktank lid ASV-expert nautisch/technische zaken
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Muider spookschip eindelijk geborgen
met de HEBO-Lift 5 uit het water
getild en vervolgens naar Rotterdam gebracht.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het gezonken en halfvergane
scheepswrak van driemaster
Elisabeth Smit in Muiden is
na jaren geruimd, samen met
een gezonken beunbak. HEBO
Maritiemservice verwijderde de
wrakken afgelopen week.
Op maandag 7 december startte
de ruiming in de Vechtmonding.
“Gemeente Gooische Meren en
de eigenaar zijn overeengekomen
dat er niet meer gewacht hoeft te
worden op de behandeling van
het hoger beroep dat de eigenaar
van de schepen aanhangig heeft
gemaakt”, stelt Gwendolyn de
Boer, woordvoerster van Gooische
Meren.

Andere schepen
Wethouder Jorrit Eijbersen van
Gooische Meren, die niet aanwezig was bij de start van de ruiming:
“Het is tijd om echt afscheid te
nemen van de Elisabeth Smit. Het
is fijn dat er overeenstemming is

Mijnenveger

De berging begon onder het toeziend oog van oud-eigenaar Harry Smit. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

bereikt en dat het verwijderen ook
snel kan beginnen. We zorgen er
zo voor dat de entree van Muiden
weer kan stralen.” De kosten –
circa 80.000 euro – neemt de gemeente voor haar rekening.
Er liggen nog een witte klipper,
een gezonken praam en enkele
kleinere vaartuigen. Voor deze

vaartuigen wordt eerst nog de beroepszaak afgewacht. Jarenlang
gebeurde er niets, doordat de
locatie omstreden was. De plek
valt het onder het gezag van gemeente Muiden, Rijkswaterstaat,
de Provincie Noord-Holland en
het waterschap. In 2002 zonk de
Elisabeth Smit op deze plek, waar-

na in 2015 de eerste mast eraf viel.
HEBO Maritiemservice werkte
met twee schepen aan de klus: de
HEBO-Lift 5 en de HEBO-Cat 9.
“De HEBO-Cat 9 gaat stukje voor
stukje het schip wegknijpen en in
een beunbak laden”, vertelde CEO
Marius Punt bij de start. Na drie
dagen werden de zwaardere delen

Het schip werd in 1944 gebouwd
als Hr. Ms. Marken en voer tot
1957 als mijnenveger. Het lag
vervolgens tientallen jaren in het
Merwedekanaal nabij Utrecht. In
1977 kocht Harry Smit het schip.
Hij bouwde het om tot de 60 meter lange driemaster en bracht het
in 1981 opnieuw in de vaart als
charterschip onder de naam Elisabeth Smit.
Harry Smit verkocht de barkentijn
in 1996 aan Pam van Lohuizen. In
de rechtszaken met de gemeente
Gooische Meren ontkende Lohuis
de eigenaar te zijn en was niet aanwezig bij de ruiming. Smit de bouwer van het schip stond geëmotioneerd te kijken naar de sloop:
“Het was niet nodig geweest dat
het schip zo ten onderging. Ze was
twintig jaar geleden te redden geweest nadat ze gezonken was.”

Winkelketens kiezen voor WDPort of Ghent vanwege binnenvaart
WDP breidt zijn multimodale
locatie WDPort of Ghent uit
met een distributiecentrum
van circa 150.000 m2 voor
de winkelketens X2O
Badkamers, Overstock Home en
Overstock Garden. Het totale
investeringsbedrag bedraagt circa
80 miljoen euro.
Het trimodale karakter (water,
spoor en weg) van de locatie in
Gent was cruciaal voor de keuze,

meldt WDP: “De drie van oorsprong Belgische retailers, zetten
voluit in op internationale groei en
willen van hieruit hun supply chain
optimaliseren en deze op een milieuvriendelijke wijze uitbouwen
dankzij de directe connectie met
de nabij gelegen containerterminal aan het Kluizendok. Transport
over water verkleint de ecologische
voetafdruk immers aanzienlijk en
houdt vrachtwagens weg van de
drukke wegen.”

WDP
WDP start met de ontwikkeling
aan het Kluizendok na het verkrijgen van de bouwvergunning. Die
verwacht de in logistiek vastgoed
gespecialiseerde
projectontwikkelaar in de loop van het voorjaar
van 2021. Daarna zal de oplevering gefaseerd gebeuren over een
periode van anderhalf jaar.
De bouw komt tot stand via een
joint venture tussen WDP en de
aandeelhouders van de retail-

bedrijven, op basis van een 29-71
deelnemingsverhouding.

Kluizendok
Het WDPort of Ghent is een strategisch platform voor logistieke
activiteiten aan het Kluizendok
in Gent. Bedrijven kunnen er hun
activiteiten optimaliseren en verduurzamen door multimodale
logistiek. De directe nabijheid van
de containerterminal biedt keuze
uit vervoer over water richting zee

en binnenwateren, de weg (E34,
E17 en E40) en het spoor.
De centrale ligging van North Sea
Port – en Gent in het bijzonder –
in West-Europa zorgt ervoor dat
bedrijven en hun handelspartners
het Europese achterland optimaal
en efficiënt kunnen bedienen,
aldus WDP. Het Kluizendok is een
van de multimodale knooppunten
in Vlaanderen met goede verbindingen naar Nederland, Frankrijk
en Duitsland.

Werk aan Wilhelminasluis is klaar
Provincie Noord-Holland
heeft op vrijdag 4 december
2020 de werkzaamheden aan
de Wilhelminasluis en de
naastgelegen Wilhelminabrug
en Beatrixbrug ofﬁcieel
afgerond. Het gerenoveerde
sluizencomplex in het centrum
van Zaandam is een belangrijke
schakel voor de scheepvaart in
Noord-Holland.
“Het Zaanse sluizencomplex kan
er zeker weer honderd jaar tegen”,
zegt gedeputeerde Jeroen Olthof
van Mobiliteit en Bereikbaarheid.
“Dat de werkzaamheden midden in het centrum van Zaandam
zijn uitgevoerd, maakt het project
extra bijzonder en ik ben trots op
het resultaat. We zijn jaren bezig geweest en er was veel geduld
nodig van de omgeving. Daarom
wil ik alle inwoners van Zaandam, de direct omwonenden en
de (vaar)weggebruikers, bedanken voor het begrip dat zij hebben
getoond.”

Renovatie
De renovatie was nodig omdat de
Wilhelminasluis na ruim honderd
jaar verouderd was qua afmetingen

niet doorbreken. Heijmans en
Noord-Holland legden hun geschil uiteindelijk voor aan de Raad
van Arbitrage voor de Bouw. Met
de uitspraak in 2018 konden ze
alsnog verder en het werk werd in
2019 hervat.

Vaart in de Zaan!

(foto Ed Wolf)

en in een slechte bouwkundigeen technische staat. Projectleider
Ronald Visser van Provincie
Noord-Holland: “Het was zeker
niet altijd een makkelijk project.
Zo’n oude sluis herbergt vaak
technische uitdagingen, die je pas
tegenkomt als je aan het werk
bent.”
Bij de renovatie is de komsluis

vervangen door een nieuwe
moderne schutsluis voor beroepsen recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces nu sneller en efficiënter.
Ook de naastgelegen Beatrix- en
Wilhelminabrug zijn vernieuwd
en de openbare ruimte langs het
sluizencomplex is opnieuw ingericht.

Tijdens het project lagen de provincie en de aannemer met elkaar
in de clinch. Na tegenslagen ontstond in 2014 verschil van inzicht
over de technische uitvoering en
planning van het project. Het
werk kwam stil te liggen. Onderhandelingen over het ontwerp,
de voortgang en de bijbehorende
hogere kosten konden de impasse

Door
de
coronamaatregelen
was een feestelijke opening niet
mogelijk. Als alternatief heeft de
provincie samen met aannemer
Heijmans een ‘Social Sofa’ aangeboden aan de inwoners van Zaandam. Deze buitenbank heeft een
ontwerp van de Wilhelminasluis
in mozaïek en staat bij het Zaantheater. Op 4 december hebben de
provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans de
Social Sofa en een plaquette van
het sluizencomplex onthuld.
Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het
programma Vaart in de Zaan! Dat
maakt de Zaan beter bereikbaar
voor grotere binnenvaartschepen.
Noord-Holland zet hiermee in op
een verschuiving van vervoer over
de weg naar meer vervoer over het
water en een verbetering van de
leefbaarheid in de regio.
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"Mooie feestdagen gewenst!"
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DIT WAS 2020

jaaroverzicht

Coronajaar 2020
2020 werd een jaar om te
vergeten, hoewel dat weinigen
ooit zal lukken om te doen.
Zoveel was anders dan ooit
tevoren dat voor hen die het
meemaakten, dit jaar voorgoed
in het geheugen gegrift zal
staan. Enorme vraaguitval als
gevolg van de maatregelen
om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan en
een economische krimp alleen
vergelijkbaar met oorlogstijd.
Als het virus jou of je dierbaren
niet persoonlijk trof, dan werd
je leven toch beheerst door de
nieuwe manier van met elkaar
omgaan. We kunnen het ons
nu niet eens meer voorstellen
dat je iemand bij een eerste
kennismaking een hand geeft.
Haveneconoom Bart Kuipers
vertelde in het Algemeen Dagblad
van 9 maart dat de uitbraak van
dat Chinese virus zou leiden tot
verdere deglobalisering van de
wereldhandel. Met andere woorden: producten zouden weer dichter bij huis worden gemaakt en

dus zou dit ten koste gaan van het
transport. Dat is niet iets dat van
de ene op de andere dag gebeurt,
maar eind 2020 kunnen we stellen dat de globalisering een ﬂinke
knauw heeft gekregen en door
steeds minder mensen wordt gezien als vanzelfsprekend. Dat had
Bart Kuipers dus goed gezien voordat de eerste lockdown, althans in
Nederland, een feit was.
2020 kende twee ﬂinke golven
van besmettingen met het virus,
waardoor een enorme druk op de
gezondheidsvoorzieningen ontstond. De overheden van vrijwel
alle landen zagen zich genoodzaakt om activiteiten onder dwang
stil te leggen. Dit ging mede ten
koste van de productie en consumptie en uiteindelijk dus ook
van de vervoersector.
Neem alleen de sterk dalende verkoop van personenauto’s waardoor de staalindustrie en dus de
kolen en ertsaanvoer instortte. Dat
kwam voor de binnenvaart bovenop een toch al slinkende markt in
het vervoer van fossiele brandstoffen.

Binnenvaart op Berenjacht Brug- en
Gelukkig zijn er ook leuke beelden
van de coronatijd in de binnenvaart.
De binnenvaart ging op ‘Berenjacht’.
Ingegeven door de vlogs van de
Matrozen Zusjes en gebaseerd op
het prentenboek 'Wij gaan op Berenjacht' zetten de kinderen aan boord

van binnenschepen ergens een beer
neer aan boord, die de kinderen op
voorbijvarende schepen dan konden
turven.
"Een stuikje positiviteit" omschrijft
Tamara Poppe, de moeder van de
Matrozen Zusjes, dit initiatief.

(foto’s van sociale media)

sluisbediening
aangepast
De provincie Noord-Holland
achtte de scheepvaart wel een
vitaal onderdeel van de samenleving en zette zich in om de
brugbediening zo lang mogelijk intact te houden. Dat gold
helaas niet voor alle brug- en
sluisbediening in Europa.
Zoals bij zoveel reacties op de
pandemie was Europa een lappendeken van maatregelen en
verschilden de aangepaste bedieningstijden van bruggen en
sluizen van land tot land en zelfs
van regio tot regio (of van deelstaat tot deelstaat).

(foto Menno van der Haven)

De nachtmerrie voor de passagiersvaart
2020 was voor heel veel
ondernemers een slecht jaar,
maar de exploitanten van
passagiersschepen spanden de
kroon. Van een vaarseizoen
was nauwelijks sprake. De start
van het seizoen viel precies
samen met de eerste lockdown
en van de periode tussen de
twee golven van besmettingen
konden de meeste schepen niet
of nauwelijks proﬁteren. Er was
immers nog steeds sprake van
een anderhalvemetersamenleving
en dat werkt niet ﬁjn aan
boord van passagiersschepen.
Bovendien was er maar weinig
belangstelling vanuit het

buitenland voor vaartochten
met hotelschepen en de
dagpassagiersvaart kampte met
het verbod op evenementen en
bijeenkomsten.
Voor de passagiersvaart moet
2021 het jaar worden van wakker
worden uit de nachtmerrie waarin de sector is ondergedompeld
in 2020. Het hele jaar door is
gelobbyd voor een steunfonds
voor deze sector die volledig werd
verlamd door de coronacrisis. Dat
mocht niet baten.
Natuurlijk werd volop gebruik
gemaakt van de overheidsregelingen, maar evenals bij de even-

knie aan de wal – de horeca en
evenementenbranche – was de
overheidssteun bij lange na niet
genoeg om de bedrijven zonder
meer overeind te houden.
Het leidde dus tot massaal ontslag voor de tijdelijke krachten en

iets minder massaal voor de vaste
krachten. Economisch konden
veel bedrijven nauwelijks overleven. Toch viel het aantal faillissementen wel mee. Op de achtergrond spelen grote partijen een
belangrijke rol, evenals de ban-

ken die veel geld hebben geleend
aan de sector. Het is deze winter
de adem inhouden of het vaccin
voldoende soelaas biedt om weer
‘normaal’ te kunnen varen vanaf
1 april.

Hotelschepen tegen de kant in Bazel. (foto Leonid Andronov)
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Vrolijk kerstfeest
en een gezond 2021

marine

We zijn op zoek naar een

Flexibel & betrouwbaar!

ervaren kapitein in de lichte chemie
Daarbij is het van belang dat je in staat bent om op een proactieve manier het schip te
managen. Uiteraard doe je dit samen met je team aan boord en in afstemming met je
collega’s aan wal. Je verdeelt de dagelijkse werkzaamheden en helpt waar nodig de
medewerkers op weg.
Jouw profiel
• Je bent zelfstandig, proactief en
toont eigenaarschap.
• Met de houding van een
‘meewerkend voorman’
communiceer je helder en ben je in
staat om op klantgerichte manier
voorkomende problemen op te
lossen, waar nodig in overleg en met
terugval mogelijkheid op je collega’s
aan wal.
• Je bent flexibel en servicegericht
en wil onze missie om onze
dienstverlening continue te
verbeteren uitdragen.

Wat kun je van Branghetti
verwachten?
Wij bieden je een zelfstandige baan met
veel vrijheid. Wij zijn een familiebedrijf:
je hebt korte lijnen met de wal en staat
er niet alleen voor. We werken als een
rederij met alle voordelen op gebied
van personeel, standaardiseringen en
professionaliteit. Branghetti investeert
in haar personeel en je krijgt volop
mogelijkheden je verder te ontwikkelen.

AXXAZ Marine

Binnenvaart medewerkers

Volledige ontzorging
van uw personeelsbezetting
In bezit van de benodigde erkenningen,
vergunningen en accreditaties in België,
Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Filipijnen en Indonesië

Wat hebben wij je nog meer te
bieden?
• Goede en marktconforme
arbeidsvoorwaarden op Nederlandse
condities.
En verder ben je in het bezit van:
• Kost- en inwoning aan boord met
• Groot vaarbewijs
gebruik van een bedrijfsauto.
• Rijnpatent tot minimaal Mannheim
• Een aantrekkelijke
Rheinau
pensioenregeling op basis van een
• Radar & Marifoon patent.
premieovereenkomst.
• ADN-C of bereid dit te halen
• Een contract voor bepaalde tijd
met daarna uitzicht op een vast
Ben jij op zoek naar eigen
dienstverband.
verantwoordelijkheid, veel vrijheid en
een mooi, goed onderhouden schip met • Een werkgever die aandacht heeft
voor de gezondheid van haar
auto van de zaak? Dan maken we graag
kennis met je!
personeel.

Bel voor meer informatie:

Staffing Solutions

+49 8362 9263300

AXXAZ Marine

Mail
info@axxaz.eu

Een divisie van AXXAZ Europe GmbH
Faulenseestraße 41
87669 Rieden am Forggensee
Duitsland

Spreekt de functie je aan? Voor verdere vragen kun je contact opnemen met:
Alex Osinga, Branghetti, 06-81862628. Of met Tonnie Brands, 06-10953290

Web
www.axxaz.eu

Princess Rivercruises AG
Wij zijn op zoek naar:

1ste en 2de Kapitein
AflosKapitein
(Op ZZP basis is ook mogelijk)
Vaargebied: Nederland, België, Rijn, Moezel.

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

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

Wij bieden:

Wij verwachten van U:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vrijetijdsregeling 4/4 of 4/2
Serieus netto salaris
Zwitsers arbeidscontract
Pensioenopbouw
Ziektekostenverzekering
Sociale verzekeringsbijdrage

Rijn- en Radarpatent
Ervaring in vergelijkbare functie
Kennis van Duitse en/of Engelse taal
Goede communicatieve
vaardigheden
• Deskundige passagiersvaart is een pré
• Prettige omgangsvorm en Representatief uiterlijk

Sollicitatie met CV: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Meer informatie: www.rivercruise-line.eu
Telefoneren kan met Jan de Berg +31 613121609

23

Kerstspecial

DIT WAS 2020

15 december 2020

jaaroverzicht

Vliegwiel voor de
economie

Helden van de binnenvaart
Dat het personeel in de zorg wordt
omschreven als de helden van de
pandemie is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar als de bezorgers van pakketjes en de vakkenvullers van Albert
Heijn ook zo worden omschreven,
dan mag de binnenvaart niet achterblijven. Dus volkomen terecht dat de
doorvarende schippers ook worden
bedankt. Een initiatief van CBRB en
IVR, dat zichtbaar was op digitale
borden langs de Maasboulevard in
Rotterdam, in de Drechtsteden en
langs de A15.

(foto CBRB)

Covid-19 kwam uit China en aanvankelijk leek het erop dat vooral
de handel met Oost-Azië zou lijden onder de toen nog pandemie
in wording. Al spoedig bleek dat
de hele wereldhandel gebukt zou
gaan onder de wereldomspannende verspreiding van het virus.
Toch is het frappant dat de haven
van Rotterdam zich na een slecht
tweede kwartaal in het derde kwartaal alweer behoorlijk herstelde.
Het Havenbedrijf van de Maasstad

kondigde zelfs aan de investeringen te versnellen en riep bedrijven
op hetzelfde te doen, als vliegwiel voor de economie. Dit was
de stand van zaken na het derde
kwartaal. Het vierde kwartaal heeft
natuurlijk ook weer veel problemen gegeven, maar het vooruitzicht van een vaccin dat in de
eerste helft van 2021 zal worden
verspreid, zal het optimisme ook
aanwakkeren, als een vliegwiel,
waarom niet?

Geen bijzondere coronavergoedingen
voor de binnenvaart
Van meet af aan hebben
de brancheorganisaties de
binnenvaart onder de aandacht
van de beleidsmakers in Den
Haag gebracht. De vitale functie
van de binnenvaart voor de
samenleving leidde niet tot
speciale ondersteuning. Sterker
nog: aanvankelijk kon de sector
nauwelijks gebruikmaken van
de ter beschikking gestelde
budgetten.
Alleen de voor alle bedrijven
beschikbare ondersteuning was
ook voor de binnenvaart beschikbaar, zoals de NOW, de

tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid,
die al heel snel na de lockdown
in maart de vervanging was van
de onwerkbare regeling voor
werktijdverkorting. Daar schoten
ondernemers zonder personeel
overigens helemaal niets mee op.
Veel
binnenvaartondernemers
stonden dus eenvoudig met lege
handen.
Zodra er beperkingen waren en
de regelingen alleen voor speciale sectoren beschikbaar was, viel
de binnenvaart buiten de boot.
Dat gold voor de Tegemoet-

koming
schade
COVID-19
(TOGS) en later ook voor de TVL
(Tegemoetkoming Vaste Lasten).
Geen tegemoetkoming voor de
binnenvaart dus – alleen kon na
enig aandringen van het CBRB de
passagiersvaart wel meedoen met
die twee laatstgenoemde regelingen.
Een en ander leidde tot de vraag
of de overheid wel zo oprecht
was in haar positieve uitlatingen
over de sector. Niet dat dat een rol
speelde toen later werd besloten
dat alle bedrijven – dus ook de
binnenvaart – alsnog gebruik kon
maken van de TVL.

Banken denken mee met de ondernemers
De eerste reﬂex van de grote
banken op de pandemie
was voor de ondernemers in
Nederland verrassend helder. De
meeste banken verleenden aan
elk redelijk gezond bedrijf een
half jaar uitstel van de aﬂossing
van de uitstaande leningen.
Dat gaf lucht. De banken lieten
ook hun licht schijnen over de
situatie in de binnenvaart tijdens
de coronacrisis.
Tot verontwaardiging van velen in de binnenvaart stelde de
ABN AMRO bank in augustus dit
jaar dat de schade voor de sector
binnenvaart tot dan toe mee was
gevallen. Weliswaar waren er in
de eerste helft van dit jaar dalingen geconstateerd in droge lading
en containervervoer, maar een
deel daarvan was niet een gevolg
van de coronacrisis. De tankvaart

bijvoorbeeld had wel minder
lading maar de tankers werden gebruikt voor opslag.
Het vervoer van bouwstoffen
kon gewoon doorgaan omdat
de bouwprojecten niet werden
stilgelegd. Op den duur zou dat
deel van de sector wel te kampen
krijgen met terugval wegens de
stikstofmaatregelen van de regering.
Dit relatief positieve beeld van de
ABN AMRO bank werd volgens
deskundigen vooral ingegeven
omdat de bij deze bank aangesloten ondernemers vaak in de tankvaart en containervaart actief zijn;
twee vakgebieden die minder te
lijden hadden onder de pandemie
dan bijvoorbeeld de drogeladingvaart of helemaal de passagiersvaart. De passagiersvaart valt bij de
ABN AMRO bank onder ‘leasure’
en niet onder ‘binnenvaart’.

Alle fronten
De portefeuille van de Rabobank
kent een heel ander karakter dan
die van de ABN AMRO bank. De
Rabobank kwam in september
met een ‘Binnenvaart Update’
waarin duidelijk staat dat op de
binnenvaart alle fronten zwaar
wordt getroffen. “Er zijn grote
verschillen binnen de binnenvaart maar iedereen heeft er last
van”, aldus de Rabobank. “Het
is harder werken voor minder
geld.”
De passagiersvaart kan volgens de
bank worden gezien als de horeca
van de binnenvaart en de horeca
betaalt ook aan wal een enorme
tol voor de pandemie. Hoewel
een aantal hotelschepen op het
moment van de Update wel voer,
was er door de anderhalvemetersamenleving voor die schepen ook
nauwelijks iets te verdienen.

(foto Balipadma)

Gespannen situatie in Duitsland
Bij onze oosterburen gaat het in
de binnenvaart zo mogelijk nog
slechter. Bij veel ondernemers
blijkt een grote angst te
leven voor faillissementen.
Omzetverliezen tot wel 50
procent maken de ondernemers
radeloos.
De boosdoener is de overcapaciteit
in de scheepvaart, maar uiteindelijk heeft de pandemie natuurlijk
wel veel schippers tot wanhoop
gedreven.
De toch al ingezette vermindering van het ladingaanbod krijgt

nu nog eens een sterke push. Dat
betreft in de droge lading vooral
de kolen en de agrarische producten.
De tankvaart heeft direct last van
de pandemie doordat er veel minder kerosine nodig is als er veel
vliegtuigen aan de grond blijven,
al wordt die kerosine grotendeels
door pijpleidingen aangevoerd.
Waar de chemiesector doorgaans
een lichtpuntje is in de ontwikkelingen, is ook daar de ladingterugval zichtbaar, waardoor chemietankers minder werk hebben.

Misbruik wordt niet bestraft
Elke verandering in de markt
benadeelt de ene partij en
bevoordeelt een andere partij. In
het geval van de pandemie en de
ingrijpende gevolgen ervan voor
de binnenvaartmarkt leek het
aanvankelijk althans in de
vrachtvaart vooral de schipper te
zijn die gedupeerd werd doordat
de opdrachtgevers ogenschijnlijk

konden profiteren van het wegvallen van enig evenwicht tussen vraag en aanbod, als daar al
sprake van was vóór de pandemie.
BLN-Schuttevaer noemde deze
situatie ‘onacceptabel’. Volgens
de ASV bewijst dit maar eens te
meer dat de schipper ‘de speelbal’
is in de vrije markt.

regels wat teruggeschroefd op de
Rijn.
Een apart probleem was er voor de
bemanningsleden die niet in de
EU wonen, want voor hen moest
het inreisverbod van buiten de EU
worden omzeild.
Vreemd genoeg was er voor vrachtwagenchauffeurs
onmiddellijk

met de regelgeving een ontheffing verleend. Voor de binnenvaart
moest er weer een lobby worden
opgetuigd – maar dat is de sector
tegenwoordig wel toevertrouwd.
Wat dat aangaat was 2020 een
leerzaam jaar.

Worsteling met quarantaineregels
Europa was in 2020 een
ingewikkelde lappendeken van
steeds veranderende regels.
Dat geldt zeker voor de reisverboden (eufemistisch:
negatieve reisadviezen)
over en weer tussen de
verschillende landen en de
daarmee samenhangende

quarantaineregels.
Een dynamische, multinationale
bedrijfstak als de binnenvaart
moet wel botsen met dergelijke verspringende regels en dat
gebeurde dan ook regelmatig.
Het was een uitzoekerij met name
voor bemanningsleden die op

of af moesten stappen. In veel
gevallen kon na enige bemiddeling van de brancheorganisaties
wel enig begrip bij de betreffende
overheden worden losgepeuterd.
Overigens werd en wordt nergens
heel streng gecontroleerd op de
quarantaineregels. Ook was de
handhaving van de bemannings-
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A ROOM WITH A VIEW

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

Fijne feestdagen
en een gezond 2021!

GEVRAAGD

MATROOS
Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be

Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een matroos.
Dient in het bezit te zijn van dienstboekje voor de Rijn.
Werkschema: 14 dagen op / 14 dagen af.

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

prettig
e
en een feestdagen
gezon
d 2021

UW VISIE IS OOK IN 2021 ONS STREVEN
NAAR PERFECTIE!
Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

Fijne feestdagen

WWW.SHIPVISION.NL

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50

Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Maar als kapitein weet ik ook
dat er vandaag de dag méér gevraagd

SJEF-REMI

MONDEO

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

Bouwjaar : 2006
Afmetingen : 110 x 11.45 x 3.63
Tonnage
: 3.207
Hoofdmotor : Caterpillar 3512 B, 1700 Pk, Bj 2006
Zeer goed onderhouden schip

: 1955
: 105 x 9,47 x 2,72
: 1.837
: 2x Mitsubishi, type862 Pk 2008

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.

VERSTERK ONS TEAM EN WORD OOK

KAPITEIN
BIJ FLUVIA

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU

NIEUWBOUW TANKER

DUOS

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 2020
: 110 x 11.40 x 3.35
::-

: 1963
: 54.99 x 7.24 x 2.64
: 698
: Fabr. GM V12, 360 Pk, Bj.1997

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
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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 (SI-R)(07-2026). ADN-certificaat (07-2024)
en geldige meetbrief (07-2024).
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 360 gr/375 p.k. Hatz generator 40 KVA.
2 spuds van elk 11.00 m. met hydraulische lier. Dekbelasting 10
mt/m2. Nieuw scheepsattest(SI-R) en meetbrief.
Dekschuit 29.83x5.73x1.23 m. 108 ton. Voorzien van
2 hydraulische spuds van 10 meter en HIAB kraan 4 ton.
Voorzien van geldige S.I. (04-2025) en geldige meetbrief
(02-2024). Diktemetingsrapport aanwezig.
2 Spudpaalkantelaars met 2 hydropacks incl. 2 spuds van elk
12.00 m. (doorsnede 610 mm).

Prijzen op aanvraag.

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

NIEUWBOUW CASCO-TANKER 135 X 17,50 TE KOOP
LEVERING EN AFBOUW 2021
WWW.HELLOSHIP.EU
ER IS NIETS ZO HIP …
ALS EEN NIEUWBOUW VAN HELLOSHIP

WIJ ZOEKEN VOOR ONZE KLANTEN:

2021
WIJ DANKEN AL ONZE RELATIES VOOR DE FIJNE
SAMENWERKING IN HET AFGELOPEN JAAR EN WENSEN
IEDEREEN EEN GEZOND EN SUCCESVOL 2021!

BUNKERTANKER 110 M. VANAF BOUWJAAR 2010 - 4000 TON
BUNKERTANKER MAX. 86 M. MET MINIMAAL 18 TANKS
EETBARE – OLIËTANKER 110 M. VANAF BOUWJAAR 2010
DUWBAK MAX. 87 M. MET 12 CONTAINERLENGTES
ADN - VRACHTSCHIP MAX. 86 M. VANAF BOUWJAAR 2000

+32 475 83 11 73

|

info@helloship.eu

|

+32 495 79 04 56

www.blommaertalu.COM
Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, België

T. +32 (0)3 353 26 89
F. +32 (0)3 353 35 90

Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

I. info@blommaertalu.be
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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

HVAC refrigeration systems fire protection sanitary vacuum & environmental systems

Fijne feestdagen

Kaai 250A - Voorhavenlaan 84 - B 9000 Gent
T: +32 (0)9 255 58 00 - E: info@werkhuizen-ketels.be

Wij danken al onze klanten en wensen u een
voorspoedig 2021!
Het ganse Ketels Team
Tel. 0031 (0)184 - 613911
info@klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl

VERHAAR OMEGA Industriekade 28, 2172 HW Sassenheim T +31 (0)252 745 300 E info@verhaar.com
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Overname voormalige
Oost-Duitse staatsrederij
Het Poolse OT Logistics verkoopt zijn meerderheidsbelang
in de Deutsche Binnenreederei
(de voormalige Oost-Duitse staatsrederij) aan Rhenus. Twee jaar geleden nam Rhenus ook de Tsjechische binnenvaartrederij CSPL over.
De Deutsche Binnenreederei is
vooral in het oosten van Duitsland

actief met 450 eenheden met een
totale vervoerscapaciteit van ruim
200.000 ton. Ze vervoert daarmee
graan, veevoeder en meststoffen
tussen Berlijn en Stettin en containers tussen Hamburg en het
Mittellandkanaal.

Ruud de Jong
1943-2020

Delft vervoert op stroom

Op 19 oktober overleed Ruud
de Jong (77) in het Rotterdamse verzorgingshuis Maasveld.
Ruud de jong was belangenbehartiger van de tankvaart en
medeoprichter van zowel binnenvaartso-ciëteit De Wandelgang als de Binnenvaartkrant.

(illustratie Citybarge)

(foto MGR)

Haven Hamburg. (HHM Dietmar Hasenpusch)

Razendenthousiaste minister

(foto Tekst & Toebehoren)

Wat er ook beweerd wordt van politici, niemand kan beweren dat Cora
van Nieuwenhuizen geen enthousiaste minister van Infrastructuur en
Waterstaat is en zeker voor de binnenvaart. Hier geeft ze 21 september het startsein voor SMASH! het
Nederlands Forum Smart Shipping.
Dat blauwe ding is het logo van het
forum. In SMASH! gaan bedrijven,
kennisinstellingen en overheden op
grote schaal samenwerken aan de
ontwikkeling en invoering van smart
shipping, waaronder robotisering en
autonoom varen. De binnenvaart is
vertegenwoordigd door het EICB.

Neverending story
De containerbinnenvaart kampt
al vele jaren met veel te lange en
onvoorspelbare wachttijden bij de
containerterminals in de Rotterdamse haven, dit jaar andermaal
oplopend tot meer dan zeven
dagen.

Dubbelman Container Transport
nam het initiatief met zes schepen.
Andere schepen en containeroperators sloten daar bij aan. Ook
in het achterland werd de actie
ondersteund, onder meer door inland terminals.

Het was er nog niet eerder van gekomen, maar nu werd toch een
keer luidruchtig aandacht gevraagd
voor deze eindeloze problematiek.
Vrijdag 9 oktober protesteerden
schepen onder het motto 'Trots op
de binnenvaart’ op de Maasvlakte
in Rotterdam. Ze verzamelden –
symbolisch – om 1 minuut voor
12 in de Amazonehaven en bliezen op hun scheepshoorn.

LINc, het samenwerkingsverband
van de Vereniging Inland Terminal
Operators (VITO) en het CBRB:
“Er is onvoldoende structurele en
specifieke afhandelingscapaciteit
voor barges beschikbaar.”
De binnenvaart is steeds het kind
van de rekening als er iets misgaat.

(foto Media-TV)

Op de Delftse grachten vervoert
een elektrische duwboot van
CityBarge goederen. Andere historische steden met grachten kunnen soortgelijke initiatieven tegemoetzien.
Vervoer over de idyllische grachten vervangt transport met vrachtwagens in oude binnensteden.
CityBarge heeft samen met Skoon

Energy, Kotug International en
FYNLY een volledig elektrische
duwboot ontwikkeld. In combinatie met een duwbak en een systeem van mini-hubs aan de grachten kunnen logistieke stromen in
de binnenstad verplaatst worden
van de weg naar het water. Daarbij
wordt gedacht aan afval, pakketten en constructiematerialen.

Meer nodig voor vergroening
In de vorige Binnenvaartkrant
stond dat de Europese liberalen
vinden dat we moeten investeren
in de binnenvaart. Goed idee;
ze stelden dit ook omdat ze
zien hoe de binnenvaart bereid
is te vergroenen. Daar is niet
iedereen het mee eens, zo bleek
meer dan eens in 2020. Er zou
veel meer steun moeten komen
vanuit de Nederlandse regering,
maar ook vanuit de EU, want
de normen voor de Green Deal
zouden niet worden gehaald
als het aan de bedrijfstak zelf

Een derde
minder kleine
schepen

moet worden overgelaten, dit
althans vermeldde de Europese
Federatie van Binnenhavens.
Maar die investeringen zouden
zich niet moeten beperken tot
de vergroening van de binnenvaart
zelf, ook de rivieren moeten worden beschermd tegen de klimaatverandering, omdat lange periodes
van laag water een omgekeerde
modal shift tot gevolg hebben.
Daar komt overigens bij dat
het met de elektrificatie van de
binnenvaart niet opschiet, zo

bleek begin november in een
rapport van het kennis- en innovatiecentrum voor laadinfrastructuur. Veel te weinig schepen
worden elektrisch voortbewogen.
Er moet meer worden geïnvesteerd. Het lijkt een hoge eis voor
een sector die momenteel z’n
stinkende best doet om het hoofd
boven water te houden, maar dat
is natuurlijk een slecht moment
om het kopje te laten hangen.

Ontgassing verplicht

Er was dit jaar nog meer slecht
nieuws. De hoeveelheid schepen
in de droge lading tot maximaal
85 meter lengte (1.500 ton laadvermogen) is in tien jaar tijd in
Nederland met een derde geslonken. Deze schepen vormen samen
40 procent van de totale laadcapaciteit van de Nederlandse
binnenvaart.
Dit heeft het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) voor ons
uitgerekend.
De gemiddelde beladingsgraad
van de overgebleven schepen nam
wel aanzienlijk toe in diezelfde
periode en tevens groeide het
aantal reizen dat deze schepen
maakten.
Het advies aan de scheepseigenaren: werk meer samen.

(foto ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Tankers horen geen giftige dampen
de lucht in te blazen bij het ontgassen. Die ladingdampen moeten
netjes worden opgevangen in een
ontvangstinstallatie, bij voorkeur
zo milieuvriendelijk mogelijk.
Varend ontgassen wordt in
2021 verboden en dus heeft het
ministerie wat geld gepompt in de
ontwikkeling van mobiele ontgassingsinstallaties (op de foto test

minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat er
één).
Er zijn tot op dit moment alleen
in Rotterdam en in Moerdijk deugdelijke ontvangstinstallaties. Als
de mobiele installaties zijn goedgekeurd, kunnen provincies aan
exploitanten vergunningen verlenen.
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Prijzen vanaf
€2.200,- excl. BTW

DE SPECIALIST
IN SCHEEPSVERWARMING!
Wij wensen u prettige feestdagen en
een
voorspoedige
en behouden
vaart in 2021
Beurs-World
Trade
Center. Beursplein
37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

SMART-LINE
•
•
•
•
•

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

Hoog rendement >91%
Schone verbranding LOW NOx principe
Multifunctionele installatie
Klein in formaat
Compactste olie
gestookte CV ketel
ter wereld

CAMINUS

Prettige feestdagen
en een voortvarend

2021

•
•
•
•
•

Hoog rendement >92%
Laag brandstofverbruik
Degelijke constructie
Onderhoudsarm
Goede prijs/
kwaliteitverhouding

BLUE-LINE
•
•
•
•
•

Hoog rendement >95%
Lager stroomverbruik >35%
Eenvoudige bediening
Roetuitstoot 0%
Schoonste ketel in
zijn klasse*
* voldoet aan strengst
gestelde milieueisen

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

Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211
info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com
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WE WISH YOU
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DIRECT CONTACT
078 – 629 10 90

Altijd
stroom
mee

Alle medewerkers
van Dolpower BV
wensen u fijne
feestdagen!
..volle kracht vooruit

Wij wensen u ﬁjne feestdagen
en een voorspoedig 2021

Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Al meer dan 40 jaar oplossingen met diepgang.
Tel.: 078-6311477 . info@leeuwestein-scheepsinstallaties.nl
www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl

Wij wensen u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
Directie en medewerkers danken u voor de
aangename samenwerking in het afgelopen jaar en
wensen dit voort te zetten in de komende jaren.
Wij wensen u en uw medewerkers gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.
Voor de varenden een goede vaart en behouden
thuiskomst toegewenst.

www.gerwil.com

www.duopayroll.nl

Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt
Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
Kapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.
Neue Adresse:
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
Festnetznummer: 0049 61339242949
Mobil : 0049 1715482268

Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de
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jaaroverzicht

Vergeefse ‘pitch’ van de minister

Een elektrisch voortgestuwd schip
met batterijen kan natuurlijk
alleen nul emissie hebben als
de batterij is opgeladen met
emissieloos geworven energie.
Toch heet een schip op batterijen
emissieloos te zijn en daarom
heet
het
nieuwe
bedrijf
dat is opgericht door ING Bank,
energiebedrijf Engie, Wärtsilä
en het Havenbedrijf Rotterdam

Wat was zo’n goed idee: de binnenvaart meenemen in de promoﬁlmpjes van het Eurovisie Songfestival
dat in mei in Rotterdam had moeten worden gehouden. Dus werd er
een professioneel ﬁlmpje gemaakt,
waarin zelfs minister Cora van
Nieuwenhuizen de binnenvaart kort
maar krachtig pitchte. Tevergeefs.
Zoals bij zoveel evenementen gooide
de coronacrisis roet in het eten. Een
beetje wrang is dat dit ﬁlmpje ‘viral’
had moeten gaan. Dat deed het niet.

Stukje Seine-Nord erbij
De aanpassingen aan de BovenSchelde 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

Verwisselbare batterijcontainers

de Schelde bij Doornik maakt deel
uit van het Europese Seine-Scheldeproject, 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.

Zero Emission Services (ZES) BV.
De innovatie zit hem in de verwisselbare batterijen voor de
voortstuwing en in de inrichting van de infrastructuur. Een
duwtje in de rug krijgt ZES van
bierbrouwer Heineken die z’n
kratjes emissieloos van Zoeterwoude naar Moerdijk wil laten
vervoeren de komende tien jaar.
Het bedrijf zegt de batterijen

op te laden met duurzaam opgewekte stroom. Als waterstof
beschikbaar komt als energiedrager, kan dat ook worden
gebruikt in dit gesubsidieerde
systeem. De schipper hoeft niet
te investeren in batterijen, maar
huurt de batterijen en rekent af
per energie-eenheid.

Satelliet-organisaties samen verder
De drie satelliet-organisaties van
de brancheverenigingen BLNSchuttevaer en CBRB worden
‘alvast’ gebundeld, vooruitlopend
op de steeds dichterbij komende
fusie van de twee grote organisaties. De drie uitvoeringsorganisaties BVB, BTB en EICB werkten al
geruime tijd nauw samen, maar
gaan vanaf 1 januari verder onder
één bestuur en onder leiding van
één directeur: Khalid Tachi (nu

directeur EICB). Daarmee komt
een einde aan jarenlang getouwtrek.
De fusie van de drie organisaties
volgt een jaar later. “De werkzaamheden lopen al door elkaar en
met z’n drieën kunnen we elkaar
versterken. Alles ten dienste van
de binnenvaart.” Aldus BVBvoorzitter Annette Augustijn.
Eric Janse de Jonge, ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging

van Binnenhavens, zal onafhankelijk voorzitter zijn. Namens het
CBRB zitten Paul Goris en Eric van
Viersen in het bestuur. Erik Schultz
en Sebastiaan van der Meer
namens BLN-Schuttevaer.

NPRC kreeg in 2020 ander gezicht
(foto Coralie Cardon)

Nieuwe voorzitter CBOB
Marco Oosterwijk is ongetwijfeld
de eerste voorzitter van de CBOB
die online werd gekozen.

Dit jaar bestaat de NPRC 85 jaar.
CEO Stefan Meeusen vertrok
voor een nieuwe uitdaging en
Femke Brenninkmeijer verliet
Port of Amsterdam om CEO van
de NPRC te worden. Eén van
haar eerste acties was (althans
voor de buitenwereld) het
inlijven van spitsenspecialist
Aqua Navis van Henk Schipper,
het bevrachtingskantoor van
spitsencoöperatie ELV.
Stefan

Hij volgt Jan van Belzen op, die
op 1 januari aftrad. Marco Oosterwijk is nu tevens bestuurslid van
BLN Schuttevaer. De CBOB is een
ledengroep binnen Koninklijke
BLN Schuttevaer.” Ooosterwijk
is namens de SGP wethouder in
Ridderkerk (voorheen in Krimpen
aan den IJssel). Namens Ridderkerk is hij lid van het algemeen
bestuur van de BAR-organisatie,
de samenwerking tussen de buurgemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Hij is met
een schippersdochter getrouwd.

Meeusen

wordt

breed

gezien als de drijvende kracht achter het succes van de 21e-eeuwse
NPRC. Hij gaf sinds 2010 leiding
aan de coöperatie, inmiddels met
meer dan 200 schepen gespecialiseerd in de ketenlogistiek.
Femke Brenninkmeijer werkte
bijna twaalf jaar bij Port of Amsterdam, waar ze met succes een
belangrijke rol speelde bij de
transitie in grondstoffen, marktverbreding, verduurzaming en
diversificatie.

Nieuw CEO Femke Brenninkmeijer (midden) hees de jubileumvlag samen
met Teun en Mariëtte Buitendijk aan boord van ms Mergus. (foto's NPRC)

Hartje zomer bleken NPRC en
bevrachtingskantoor Aqua Navis
samen te gaan. Aqua Navis zal op
termijn opgaan in de NPRC. Beide
partijen verwachten dat de zelfstandige coöperaties NPRC en ELV
nauw zullen gaan samenwerken.
Kijk voor de historie van de 85jarige coöperatie op www.
togetherwecandosomuchmore.nl,
waarop het verleden van de NPRC
is gedigitaliseerd.

Stefan Meeusen

Geen veiligheidsgarantie bij gebruik fosﬁne
Om in grote ladingen veevoer
ratten en ander ongedierte te bestrijden wordt de lading voorzien
van fosfine. Een zeer gevaarlijke
stof die dodelijk is voor mens en
dier. Dat kan door de fosfine in
een soort sokken in de lading te
stoppen en ze er weer uit te
nemen. Dat kan ook door losse
pillen in de lading te strooien,
die oplossen. Echter die pillen
kunnen ook in de lading achterblijven en pas later gaan werken,

bijvoorbeeld na de overslag van
een zeeschip in een binnenschip.
Eind 2019 werd het echtpaar De

Waardt van hun ms Fox gehaald,
omdat beiden ernstig ziek waren
geworden, naar later bleek als
gevolg van een veel te hoge con-

Fosﬁne of fosforwaterstof is een dodelijk, brandbaar, giftig, gevaarlijk goedje.
(afbeeldingen Wikipidea)

centratie fosfine in de lading
veevoer. In 2020 is uitgebreid gesproken over nieuwe regelgeving,
maar het ziet er niet naar uit dat
de veiligheid aan boord of bij de
overslag kan worden gegarandeerd. Schippers willen worden
geïnformeerd over de gevaarlijke
stoffen die aan boord zijn en er
gaan zelfs stemmen op om zelf
aan boord meetapparatuur aan te
schaffen. De ASV wijst dat af, want
een schipper kan niet verantwoor-

delijk zijn voor de giftigheid van
zijn lading en kan bovendien het
laadproces niet stopzetten. De SP
heeft negentien jaar geleden hier al
Kamervragen over gesteld en deed
dat dit jaar opnieuw.
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AANBIEDINGEN
Radar JRC JMR-611

Binnenvaart radar met
7 ft. scanner

€11.950,00*
AlphaRiver-TrackPilot

Walstroom scheidings
transformator

Reefer verdeelkast
1in 4uit met
automatische
omschakeling

32 & 63 ampère

Prijs op
aanvraag

€1239,

00

Walvoedingskabel

Marifoon RT6248
Complete set incl.
voeding, hoorn en
antenne

€17.750,00*

Led spot 0,5W

€1150,00

12-36Vdc 4000K

€55,00

Led spot 2W

Lichtgewicht
walstroomverlengkabel
50 meter 5 polig

12-36Vdc 4000K

5P 32A

€65,00

€275,

00

5P 63A

€575,00

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

Waalhaven Z.z. 42

Telefoon: 010 - 297 39 99

3088 HJ Rotterdam

E-mail: info@oechies.nl

WWW.OECHIES.NL
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Jongerenambassadeur Iris Dikker wil de binnenvaart aan de man én de vrouw brengen

“Dit is echt iets voor mij!”
“Dit is echt iets voor mij!”Dat
zegt Iris Dikker. De 17-jarige
schipper in opleiding is
sinds begin november
jongerenambassadeur voor
de maritieme sector. Samen
met Maxime Abels (HR &
Management Assistant bij
Hatenboer-Water), Reinier
van Setten (student Maritiem
Ofﬁcier) en Tom Verbist
(student Maritieme Techniek).
Elk jaar kiest koepelorganisatie Nederland Maritiem Land
enkele ‘Maritieme Jongerenambassadeurs, die als doel hebben hun leeftijdgenoten te
vertellen over en hopelijk te interesseren voor de sector. Door
gastlessen, presentaties en vlogs
en blogs op Facebook, Instagram
en de website.

Nova College
Iris Dikker is opvolger van Bas
Peeters, die afgelopen jaar dezelfde rol vervulde en ook de binnenvaart vertegenwoordigde. Op
9 november ontmoette ze haar
collega-jongerenambassadeurs
voor het eerst. Toen kregen zij
op het kantoor van Nederland
Maritiem Land in Rotterdam uitleg over wat het ambassadeurschap inhoudt en wat er van hen
verwacht wordt. “We kregen ook
allerlei tips en tricks.”
Bij Scheepswerf Kooiman Hoebee
in Zwijndrecht was aansluitend
een fotoshoot. “Die foto’s zijn
hartstikke mooi geworden.”
Iris woont bij haar ouders in het
Friese Sintjohannesga (vlak bij
Heerenveen) en zit in het eerste
jaar van het mbo en doet op het
Nova College in Harlingen de
opleiding Schipper Binnenvaart.
Als onderdeel daarvan werkt ze
twee weken op-twee weken af op
de Spirit, een drogeladingschip
van 110 meter.
Via school had ze bericht ontvangen dat Nederland Maritiem Land
op zoek was naar nieuwe ambassadeurs. “Nadat ik me erin had

Iris Dikker: “Ik wilde een stoer beroep gaan doen.” (foto Maritiem Land)

verdiept, heb ik me aangemeld.
Dit is echt iets voor mij!”

Echt niet alleen
voor mannen
Ze heeft het namelijk uitstekend
naar haar zin in de binnenvaart en
wil iedereen daarover vertellen.
Als jongerenambassadeur hoopt
Iris andere jongeren enthousiast
te maken voor het maritieme vak.
En vooral meiden.
“Dit werk is echt niet alleen voor
mannen bestemd. Ik vind het
jammer dat er in mijn omgeving
nauwelijks meiden zijn die zich
in de maritieme sector interesseren.”
Ze is ook vast van plan om de
binnenvaart te promoten onder
kinderen in groep 7 en 8. Zodat

ze bij de keuze van hun middelbare school mogelijk een binnenvaartopleiding overwegen.
“Ik denk dat je al op jonge leeftijd
het maritieme vak onder de aandacht moet brengen. Misschien
in de vorm van gastlessen op de
basisschool.”

een jongerendoelgroep. Kennelijk ging het goed, want een halve
week later werd ik gebeld dat ik
was gekozen.”
Ze is enthousiast begonnen, al
maken de coronamaatregelen het
lastig om erop uit te trekken. Er
zijn voorlopig geen evenementen;
dus dat podium om de sector aan

“ Eigenlijk heb ik de helft
van het jaar vakantie
”
Geen evenementen
Op 15 oktober was er een online
pitchdag via Zoom. “Na uitleg
moest iedereen in groepjes een
presentatie over de maritieme
sector voorbereiden, gericht op

Iris begon, samen met de drie andere jongerenambassadeurs van dit jaar, met een fotoshoot bij Kooiman Hoebee.

de man brengen, ontbreekt voor
de jonge ambassadeurs. “We zijn
nu nog vooral druk geweest met
brainstormen en van alles regelen.”

Stoer beroep
Zelf had ze de maritieme sector
op eigen houtje ontdekt. Iris’ familie komt namelijk niet uit de
binnenvaart.
“Ik wilde een stoerder beroep
gaan doen. Ik werk liever met m’n
handen en niet op een kantoor.
Automonteur of zo zag ik niet zitten."
"Eerst dacht ik aan de Marine,
maar via via kwam ik bij de binnenvaart uit. Na een paar open
dagen was ik helemaal verkocht.
Zo ben ik in Harlingen terechtgekomen."
"Op het vmbo had ik al twee keer
stage gelopen op een schip. Toen
wist ik zeker dat ik wilde gaan
varen. In 2019 kreeg ik de kans
om in de zomervakantie met
een tallship mee te gaan. Vier
weken in totaal. Dat was ook
super.”

Vakantie
De schippersopleiding bevalt
haar goed. “Eens in de zes weken
ga ik naar school. Door het varen
heb ik geen schoolvakanties; dan
werk ik door. Maar ik vaar twee
weken en ben dan twee weken
vrij. Eigenlijk heb ik de helft van
het jaar vakantie.”
Het leven en werken aan boord
is eigenlijk ook een feest voor
Iris. “Ik vind alles leuk. Elke dag
is weer anders. De ene dag ben je
aan het lossen, de andere dag aan
het laden.
"Soms duurt een reis een week.
Het is steeds weer een verrassing
waar we heen gaan. Elke dag heb
je een ander uitzicht.”

Eigen schip
Ze popelt om erop uit te trekken
met haar boodschap. “Ik wil heel
graag leeftijdgenoten en kinderen
over de sector vertellen en hen
enthousiast proberen te maken
om de scheepsbouw of scheepvaart in te gaan.”
Ondertussen maakt ze serieus
werk van haar opleiding. Ze weet
nu al dat ze na Schipper Binnenvaart er nog een jaar aan wil vastplakken op het Nova College en
de mbo4-opleiding Kapitein Binnenvaart doen.
“Dan kan ik ook zelfstandig
ondernemer worden en eventueel ooit met een eigen schip
varen. Maar laat me eerst maar de
opleiding afmaken die ik nu doe;
ik zit pas in het eerste jaar”, zegt
ze nuchter.
Een jaar dat door het jongerenambassadeurschap extra enerverend belooft te worden…
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Onze diensten

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

Droogdokken

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

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

um - Tel: +32 3 253 27 52 - Mail: info@edr-antwerp.eu - Web: edr-antwerp.eu
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SCHEEPSWERF
In Maasbracht hebben we goede voorzieningen voor schippers en binnenvaartschepen.
Op onze scheepswerf repareren we voornamelijk binnenvaartschepen en voeren we
keuringen en schadebehandelingen uit.

SCHEEPSBOUW
Scheepswerf Maasbracht repareert duwbakken, pontons, onderlossers en secties. We
voeren grote staalconstructies uit, trekken
grote schepen op de kant en spuiten ze
schoon. Er is ruimte voor:
• schepen van 110 meter lang en
850 ton zwaar
• schepen met een maximale diepgang
van 2,40 meter

Prettige kerstdagen en
een voorspoedig
2021
Bunkerhaven 22 • 6051 LR Maasbracht
Telefoon: 0475 - 464667 Fax: 0475 - 597770
www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl

Bunkerhaven 5 . 6051 LR Maasbracht . 0475-465555 . 06-20650790
info@scheepswerfmaasbracht.nl . www.scheepswerfmaasbracht.nl

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

Wij wensen U
goede feestdagen
en een voorspoedig 2021!

VERKOOP
INSTALLATIE
REPARATIE
SERVICE 24/7

Productie van kwaliteit
trek- & duwkabels

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

T: +31 180 481960 | E: info@eurokorbarging.nl

www.eurokorbarging.nl

Distributeur Benelux

MECHANICAL SEALS

Wij wensen
eenieder fijne feestdagen
en een gezond en
gezegend nieuwjaar
EEN HAVEN VAN KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

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

Die Kötter Werft wünscht
Ihnen und Ihren Familien
frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!

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

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

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

Werkendam 0183 67 80 30

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

Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2021!

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Modelbouw Groep Devel trekt altijd veel bekijks
Bij Modelbouw Groep Devel
hadden ze zich het eerste
lustrumjaar heel anders
voorgesteld. Door corona viel de
viering van het 5-jarig bestaan
van de Zwijndrechtse club in het
water. Ook alle evenementen
waar de leden hun vaartuigen,
kranen en andere modellen
zouden showen, werden afgelast.
“Hartstikke jammer, maar het is
niet anders”, zegt voorzitter Jan
Minnaard.
Minnaard was in 2015 de medeaanstichter van Modelbouw
Groep Devel. Hij vertelt hoe dat,
min of meer bij toeval, tot stand
kwam: “Ik probeerde jaren om
een plek te krijgen op de Wereldhavendagen in Rotterdam,
om demonstraties te geven. Eindelijk kreeg ik contact met de
directeur, Sabine Bruyninckx,
en die zegde toe. Met een paar
anderen hebben we dat toen geregeld. En het werd een groot succes.
Sindsdien staan we er elk jaar.”
“We moesten wel iets oprichten
en dat werd Modelbouw Groep
Devel. We begonnen met een
man of dertig en twaalf sponsors,
nu hebben we circa 140 leden en
tachtig sponsors.”

Binnenvaart
Veel van hen komen uit of zijn
actief in de binnenvaart. Minnaard
heeft zelf jaren gevaren als binnenvaartondernemer, op de Tigris.
Hij begon met modelbouw nadat
hij in 2005 aan de wal was gaan
wonen. Hij werkte vervolgens
onder meer bij Havendienst
Dordrecht en nu alweer zeven
jaar als schipper bij Waterbus in
Rotterdam.
“Via Leen Keijzer, een oude
schoolkameraad, kwam ik in aanraking met modelbouw. Ik heb
wat dingetjes gemaakt, opgeknapt
en verbouwd, maar ben nooit zo
goed geworden als degenen die
er op jonge leeftijd al mee waren
begonnen. Ik bouw momenteel
niets, ben wel bezig met decoreren, detailleren en opknappen van
bestaande modellen.”
Op aandringen van sponsors –
die Minnaard waarschuwden dat
hij persoonlijk aansprakelijk was
– is de groep één jaar geleden
een stichting geworden. “Geweldig hoeveel steun we krijgen van

Het bestuur: staand van links naar rechts: Michel Blankenstijn, Cor Verdonk, Koos Dolk, Leen Keijzer.
Ervoor: Barbara Minnaard, Jan Minnaard, Robin Minnaard en Lianne van Beest.

bedrijven: bunkerstations, rederijen, verzekeraars, kranten, scheepsbouwers en toeleveranciers. Dan
zie je hoe belangrijk een netwerk
is. Ik voer al tien jaar niet meer
toen we met de club begonnen,
toch wilden bedrijven waarmee ik
vroeger had gewerkt ons helpen.”

Varende kunstwerken
Modelbouw Groep Devel is met
zijn bassin, leden en modelschepen en -kranen een graag geziene
deelnemer aan havendagen en
andere evenementen. Ze trekken
altijd veel bekijks; bezoekers vinden het leuk om de modellen en
bedrijvigheid te zien, en de hobbyisten te vragen naar hun varende
kunstwerken. De leden geven altijd met veel plezier en trots uitleg.
Naast de Wereldhavendagen is

Maritime Industry een vast hoogtepunt op de jaarkalender – vóórdat
corona spelbreker werd althans.
Tijdens de beurs in Evenementenhal Gorinchem tovert de modelbouwgroep, samen met sponsor
4Com, het binnenterrein om tot
speelplaats voor jong en oud.
Per jaar is Modelbouw Groep
Devel op een stuk of tien evenementen aanwezig. “Dat begint,
normaal gesproken, in februari met een modelbouwbeurs
in Goes. Die is verplaatst naar
mei, en dat is toch al de drukste
maand, met Maritime Industry,
de Sleepbootdagen, Havendagen
Zwijndrecht en komend jaar gaan
we in diezelfde maand ook naar
Douai, in Noord-Frankrijk… Als
het door kan gaan natuurlijk. En
in het najaar hebben we hopelijk

(foto’s Modelbouw Groep Devel)

weer de Wereldhavendagen en
de beurs in Kalkar.” Om de twee
jaar is de club ook aanwezig op de
Havendagen in Werkendam en die
in Maasbracht.

ons steunen. Er staan ook concurrenten tussen. Niemand maakt
daar een probleem van. Sponsoren is een kwestie van gunnen. Van
beide kanten.”

Bus

Gezelligheid

De clubbijeenkomsten zijn bij het
Develpaviljoen in Zwijndrecht:
van mei tot september elke woensdagavond. “De ene keer zijn we
met twee of drie mensen, de andere keer met tien of twintig.” In de
wintermaanden gaat het elke eerste woensdag van de maand door.
Op de thuisbasis zijn jaarlijks
twee grotere eigen happenings: op
Koningsdag de opening van het
seizoen en in juli. “Eigenlijk hadden we in juli het jubileum willen
vieren, met leden, sponsors en andere relaties, maar dat ging niet.
Nu waren er alleen leden. Helaas,
het is niet anders.”
Voor het vervoer van het bassin,
de tent en allerlei toebehoren
beschikt de groep over een bestelbus. “We waren begonnen met een
kleine aanhanger, maar die was al
snel te klein. Daarna volgde een
grotere, maar die zat zo vol dat hij
te zwaar werd. Daarom hebben
we vorig jaar een Mercedes Sprinter gekocht. Om hem betaalbaar
te maken, hebben we sponsors
benaderd.”
Aan de bus is te zien dat Modelbouw Groep Devel veel support
krijgt: inmiddels staan er al vijftig
stickers van bedrijven op. “Hartverwarmend. We zijn totaal niet
commercieel, we hoeven er ook
niet op te verdienen. We maken
graag reclame voor degenen die

Sponsoren kan vanaf 200 euro per
jaar. “Vanaf 1 januari. Komt een
bedrijf eerder dan die datum, dan
doet het de rest van dat lopende
jaar gratis mee. Daar doen we niet
moeilijk over. Voor de sticker op de
bus komt er eenmalig 100 euro bij.
En dan gaat het wel voor minimaal
drie jaar om de kosten en hoeveelheid werk beperkt te houden.”
Het lidmaatschap kost voor het
eerste jaar 50 euro. De jaren daarna is het 25 euro per jaar. Voor
jongeren tot 18 jaar is het respectievelijk 25 en 12,50 euro.
Het bouwen en het varen met de
modellen is leuk, maar minstens
zo belangrijk is de gezelligheid
onderling, vertelt Minnaard. “We
presenteren ons samen, we doen
alles samen en we helpen elkaar.
Het is gewoon altijd gezellig. Veel
mensen zijn actief voor de groep,
iedereen helpt mee. Zoals Lianne
van Beest, die voor ons de communicatie verzorgt, berichten op
social media plaatst en foto’s
maakt. Ze doet niet aan modelbouw maar draait volop mee.”
Tot slot zegt Minnaard dat hij
iedereen wil bedanken die de
Modelbouw Groep Devel de afgelopen vijf jaar heeft gesteund: “We
zijn blij met alle leden, sponsors,
organisatoren en bezoekers. We
wensen iedereen fijne feestdagen
en een goed 2021.”
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21 en 22 september 2021
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

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

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

Wij wensen iedereen Gezellige dagen
en een Succesvol nieuwjaar

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

Bedankt voor de
prettige samenwerking
en een voorspoedig 2021
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Altijd de juiste koers

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Wenst u Prettige Feestdagen

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
Een goede technische installatie is essentieel
voor het optimaal presteren van uw schip.
Huisman Etech Experts is dé innovatieve
totaalpartner in elektrotechniek voor de
binnenvaart. Van engineering tot aan de
installatie kunt u vertrouwen op onze expertise.

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.
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.

Maar ook daarna staan de specialisten van onze
service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor
u klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing,
zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren.
Altijd de juiste koers, ook in 2021.
Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Druten, Elst, Hamburg (D)
en Monaco
T +31 487 51 85 55
W www.huismanetech.nl
Rijnaarde_Scheepvaartkrant_128x92mm_WT.pdf

1

01-12-2020

09:42

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

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

F.E.M.M. Rotterdam
wenst u een
SPRANKELEND 2021

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN SUCCESVOL 2021
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REINTJES
Keerkoppelingen
REINTJES
KEERKOPPELINGEN
De
keuze
voor
Uw ook
schip!
Debeste
beste keuze
voor
uw schip,
in 2021!
Al ruim 75 jaar verzorgt REINTJES Benelux vanuit Antwerpen de verkoop en
service van REINTJES tandwielkasten en keerkoppelingen voor de Belgische
en Nederlandse scheepvaart, voor binnenvaart, visserij, offshore, bagger,
patrouilleschepen, yachten, kustvaart en zeevaart.
Op onze service afdeling kunt u terecht voor zowel alle onderdelen als reparaties.
Of het nu gaat om een inspectie of een reparatie, ons team van ervaren monteurs
staat altijd voor u klaar en verzekert u de betrouwbaarheid en kwaliteit waar
REINTJES voor staat.

Prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2021!

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Let op: via onze webshop kunt u een kortingsticket kopen en een reservering maken:
https://miniworldshop.nl/. Zonder reservering geen toegang. Neem uw tickets en deze
advertentie mee. Beiden zijn nodig voor toegang met korting.

WAF 763 L

REINTJES Benelux BVBA ■ Luithagen 1.250
Haven
■ Unit
kW bij21.600
min F ■ 2030 Antwerpen
Tel +32 (0)3 541 92 33 ■ Fax +32 (0)3 541 02 12 ■ www.reintjes.be
-1

30%

Lezersa

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS

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

Binnenfahrt Jahrbuch_125x199.indd 1

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

Binnenvaartkrant_130x92_winter_2020_Kerst.indd 1

6-10-2020 16:39:59

05.03.2015 15:08:43

ShipService & repair
E N G I N E

E N G I N E

•
•
•
•

S E R V I C E

S E R V I C E

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Wij wensen
iedereen
fijne
feestdagen
Wij feliciteren
Chemgas
met
het
50 jarig bestaan
en eenveel
gezond
2021.in de toekomst.
en wensen Chemgas
succes

SCHEEPSONDERHOUD SINDS 1924
WWW.OLTHOF.EU
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen en danken al onze relaties voor het vertrouwen. Ook in 2021 zetten
wij ons in om hoogwaardige, veilige en rendabele schepen te realiseren. Voor u, maar vooral samen mét u!
Bakkersdam 1a

T. +31 (0)416 665500

5256 PK Heusden

info@teamcoshipyard.nl

The Netherlands

www.teamcoshipyard.nl

Wij wensen iedereen

gezellige kerstdagen
en een wel-varend

2021
Zalig kerstfeest &
gelukkig nieuwjaar!
Rive

rtransp

www.vdgm.nl

ort

Boelewerf 52, 2987 VE Ridderkerk
Tel. 0180 - 487120 / 487130
Email: info@vdgm.nl

Wij danken u voor de
prettige samenwerking
en wensen u voor het
komende jaar veel
geluk en succes in
goede gezondheid.

B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG
Tiefer 5 · 28195 Bremen · Duitsland
Tel.: +49 (0) 421/3054 - 229
Banksstraße 4 · 20097 Hamburg · Duitsland
Tel.: +49 (0) 40/309649 - 0
info@dettmer-group.com
www.dettmer-reederei.de

42

Kerstspecial

15 december 2020

YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE

Wij bedanken onze partners
voor de prettige samenwerking
in 2020 en wensen iedereen het
beste voor 2021!!!

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht • TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Tinnemans Floating Solutions bouwt nieuwe duwboot
gunstige condities hun voordeel
hebben verdiend. Wellicht een
kans om niet te laten lopen.”

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Al meer dan tachtig jaar
staat het Maasbrachtse
familiebedrijf Tinnemans
Floating Solutions elke dag met
veel enthousiasme klaar voor
hun klanten. En die klanten
zijn van allerlei pluimage.
Naast scheepsbouw, -reparatie
en scheepsinterieurbouw in
drie droogdokken en eigen
productiehallen, boort het
bedrijf met jachtbouw, reﬁts van
stalen en aluminium jachten en
de bouw van verschillende (bij)
boten steeds weer een nieuwe
markt aan.
“Onze orderportefeuille is, ondanks de coronacrisis, in 2020 en
2021 behoorlijk gevuld. Onze drie
droogdokken zijn quasi continu
bezet voor allerlei reparaties en
onderhoudswerkzaamheden. En in
onze grootste productiehal wordt
momenteel de laatste hand gelegd
aan het casco van alweer een nieuwe duwboot”, zeggen directeuren
Jan en Geert Tinnemans.
Eerder bouwde het bedrijf samen
met voornamelijk Maasbrachtse
onderaannemers onder andere de
duwboten Libra, Bryan en Jannick.
Anders dan de zes eerder gebouwde duwboten krijgt deze duwboot grotere schroeven, andere
straalbuizen en een onafhankelijk

(foto Tinnemans Floating Solutions)

bedienbaar 4-roerensysteem. Het
beoogde duwcertificaat bedraagt
ruim 11.000 ton. Nu de fase van de
cascobouw ten einde loopt, wordt
het tijd om de technische installaties in te bouwen. Het motorvermogen van de duwboot is 2 x
1.065 pk. Er zijn nog overgangsmotoren voorradig die voldoen aan
CCR2. Zoals de Caterpillar 3508.
Die mag nog in de in aanbouw
zijnde duwboot geplaatst worden,
mits die vóór 1 juli 2021 in de vaart
wordt gebracht. Het bedrijf kan de
duwboot zodoende nog gunstig en
tijdig opleveren.
De indeling van de woningen en

de materiaalkeuze is nog allemaal
bespreekbaar. Vast staat dat de
woning ﬂexibel wordt opgesteld
vanwege geluidseisen en resonantie. Daarmee voldoet de nieuwe
duwboot straks aan de huidige
regelgeving op dat gebied.
De stuurhut, met schuine voorzijde, staat op een 3-delige hefkolom
waardoor de kijkhoogte 13,50 meter bedraagt. Dat is positief voor het
zicht op het werkdek.
De doelstelling is om de duwboot eind mei 2021 turnkey op te
leveren. “Een gloednieuw en doordacht gebouwd concept, waardoor
hun voorgangers tegen de huidige

Jan en Geert Tinnemans zien de
toekomst van hun bedrijf positief
tegemoet. “Natuurlijk is de maritieme markt onzekerder geworden
door onder andere het ‘je-weet-welvirus’, maar we beschikken over een
rijke historie, terugkerende klanten
en een grote portie werkethiek.
Ontwikkelingen zijn er altijd.
Aluminiumbouw zal in het kader
van duurzaamheid een hoge vlucht
gaan nemen. Wij blijven daar graag
op inspelen met onze duurzame,
onderhoudsvriendelijke Tinn Silver aluminium boten. We maken
bijboten, passagiersboten, boten
voor overheidsinstanties, de Duitse
DLRG en de DRK, de Nederlandse

Reddingsbrigade. Maar doen ook
jachtbouw en refits van stalen en
aluminium jachten. Want waarom
zou je een nieuw jacht kopen als je
je jacht door een refit een tweede
leven kunt geven, en praktisch, gebruiksvriendelijk, comfortabel en
veilig vaargenot centraal staat?”
Tinnemans Floating Solutions
speelt ook met de interieurafdeling
in op de duurzaamheidstrend door
bij voorkeur te kiezen voor duurzame materialen. “We kunnen en
willen niet de positieve trend naar
meer milieubewustzijn negeren’,
aldus Geert Tinnemans.

Meer weten over deze duwboot of
andere projecten op maat? Mail of
bel naar info@tinnemansfs.com of
+31 (0)6 51 05 36 86.

(foto Noud van der Zee)

Al meer dan 80 jaar ervaring!
We wensen iedereen
fijne feestdagen &
een gezond en voortvarend 2021!

Complete dokservice en diverse reparaties boven
en onder waterlijn mogelijk
Complete dokservice in onze 3 droogdokken
Diverse reparatie-en onderhoudswerken
boven en onder de waterlijn
Productie van diverse lieren op maat
(draadankerlieren, spudpaallieren,
verhaallieren,...) alsook levering
van ankers

Nieuwbouw-en
afbouwprojecten
Scheepsinterieurbouw
Bouw jachten en jachtrefits
Bouw Tinn-Silver aluminium
(bij)boten op maat

Radar en RVS telescoop masten

Jan en Geert Tinnemans

Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht NL

+31 475 46 19 59

info@tinnemansfs.com

www.tinnemansfs.com
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Industriestr. 10
D-49733 Haren
Tel.: +49 (0) 59 32-99 77-0
Fax: +49 (0) 59 32-99 77-20
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FIJNE
FEESTDAGEN

info@wessels.com
www.wessels.com
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√ 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.

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

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

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

www.carronmarine.be

Voor uw complete tankmeting- en alarmering,
alsmede temperatuur- en drukmeting met
behulp van ons TMS STaR systeem

Wij wensen al onze relaties
Prettige Feestdagen en
een voorspoedig 2021!

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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Fijne feestdagen en op koers
naar een mooi nieuw jaar!
Ruim 90 jaar
professionele belangenbehartiging
in de binnenvaart
Actief op diverse dossiers
Omvangrijk netwerk
Collectieve lobby
Brede basis van ledengroepen
Zeggenschap voor leden
Exclusieve informatie

Samen meer bereiken!
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Persoonlijke coaching/counseling

Duurzaam uitzicht door inzicht...

Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke

Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in

coaching en counseling (m/v).

groepsverband maximaal 4 man ) die even afstand willen nemen en in
een unieke en fascinerende omgeving, antwoorden willen krijgen op
individuele levensvraagstukken. Datum in overleg.

Verdiepings- en relaxreizen - Persoonlijke coaching/counseling - Psychosociale Therapie www.bertslurink.nl

IN VOE VAART ONDERWEG NAAR ZWARTSLUIS...
... WAAR WIJ VANAF VOORJAAR 2021 GEVESTIGD ZIJN.
Fijne feestdagen en een voortvarend nieuwjaar.

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN MOOI 2021
EN HOPEN OP EEN
PRETTIGE SAMENWERKING
IN HET NIEUWE JAAR!

Campagneweg 24
4761 RM Zevenbergen
T +31 (0)168-407487
F +31 (0)168-407495
E info@rugotech.nl
I www.rugotech.nl
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Rabobank steunt kersttassenactie
van STC Group
De afdeling Binnenvaart van de Rabobank
Rotterdam schenkt bijna 5000 euro aan de
kersttassenactie van STC Group. Bij deze
actie zorgen eerstejaarsstudenten van de
mbo-opleiding Manager Transport & Logistiek samen met bedrijven voor een kerst
pakket voor meer dan honderd gezinnen uit
Rotterdam-Feijenoord.
Het STC organiseert de kersttassenactie voor
de twaalfde keer. De tassen worden anders
dan in de afgelopen jaren niet thuisbezorgd,
maar de gezinnen komen naar school. Op
16 en 17 december worden de gezinnen
opgewacht in een voor de kerstmarkt spe
ciaal ingerichte parkeergarage.

Verschillende bedrijven uit de haven en
transport doneren jaarlijks goederen en/
of geld. Ook oud-havenman Jan Rijsdijk
ondersteunt de actie. Met de bijdrage van de
Rabobank kan een aanzienlijke aanvulling
op de inhoud van de kersttassen worden gedaan.
De studenten zorgen dat alles tot in de
puntjes geregeld is, van het bouwen van
stellingen om de ingezamelde goederen op
te slaan tot het uitpakken, inventariseren
en inpakken van artikelen, en van order
picken tot planning.
Natuurlijk coördineren ze ook de het vervoer van en naar de schoollocatie in de
Waalhaven.

Een jaar telt weken, dagen, uren en minuten, maar elke
seconde zijn wij er voor onze klanten.

Reeds meer dan 40 jaar staan wij borg voor
volledige verzekering op maat.
Specialisatie in de Maritieme sector,
Binnenvaart en Pleziervaart.
Papaverstraat 39 , 2170 Merksem

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

+32(0) 3/646.60.40
• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

DAGEN EN
FIJNE FEEST

+32(0) 475/429.526
Jean@lecour.be

IG 2021

EEN GELUKK

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

Aflosser binnenvaart
nodig?

Wij wensen jullie sfeervolle kerstdagen &
een gezond, gelukkig en liefdevol 2021!

Bemiddeling nautisch personeel

De juiste match in binnenvaart personeel

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

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

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

Zoekt u nautisch
personeel?
Wij zoeken afloskapitein en aflosser
binnenvaart

WIJ WENSEN U
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND
2021
Scheepvaartbedrijf Versluis . Leeghwaterstraat 7 . 3364 AE Sliedrecht . E: info@aflosser-binnenvaart.nl . T: +31 (0)85 222 0053
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De nieuwe Equadrive,
ontwikkeld in 2020.
In samenwerking met
Verhaar Omega.

15 december 2020

Wij wensen iedereen
fijne Kerstdagen
en een innovatief 2021!

®

ELECTRIC PROPULSION

SINDS 1938
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Kerstavond in de stal
Een kerstverhaal door Willem Eerland
Eigenlijk was het een lumineus idee geweest om met het
nieuwe motorjacht, de
Najade, van Rotterdam naar
de grens te varen en het vandaar naar het Ruhrgebied te
laten slepen achter een van de
schepen van de rederij.
Daarna zouden zij Keulen
bezoeken, waar de heer Van
Zweden voor zaken moest
zijn. Vervolgens zouden zij
dan voor stroom terug zakken
naar Rotterdam. Eigenlijk een
heerlijke zakenvakantie.
Het zou de heer en mevrouw
Van Zweden eens rust geven
in hun, vaak turbulente,
bestaan.
Zo was het ook gegaan. Ze
waren begin december, op
eigen kracht, naar de grens
gevaren en daar waren zij met
hun jacht achter een sleep van
hun eigen rederij geknoopt.
Aanvankelijk vond mevrouw
het saai maar langzamerhand
waren zij toch wat meer tot
elkaar gekomen.
In Keulen had mevrouw
kerstinkopen gedaan in de
prachtige winkels en mijnheer
had goede zaken gedaan. Hij
had een prima contract losgepeuterd. Een of ander exclusief recht om staal van het
Rurhgebied naar Nederland
te vervoeren en kolen terug.
Zij hadden de zakenrelatie
uitgenodigd op hun jacht.
Deze mensen, mevrouw en
mijnheer Osterheimer, waren
best wat gewend maar hadden
hun ogen uitgekeken op het
Nederlandse jacht. Zelf voeren zij met zeiljachten op de
Oostzee, maar een motorjacht
als deze hadden zij nog nooit
gezien. Mijnheer van Zweden
zwolg van trots.
Ook hun zoon Erin, die aan
boord was tijdens deze reis,
werd in de complimenten
betrokken. Erin studeerde in
Leiden bedrijfskunde, maar
had zijn hart verloren aan het
water. Al vroeg was hij met
zijn vader meegegaan tijdens
de zeilwedstrijden en toen er
een motorjacht kwam, was hij
niet meer te houden. Eigenlijk
kon de vaste jachtschipper
Arie de Vreugd hem niet veel
meer leren.
Na de gezellige dagen in
Keulen had de Najade koers
gezet naar Rotterdam. In de
afvaart ging dat natuurlijk op
eigen kracht. Mijnheer Van
Zweden had erop gestaan
dat zij allen weer mee terug
zouden varen. Ze hadden tijd
genoeg, anders hadden zij
natuurlijk ook gebruik
kunnen maken van de spoorverbinding.
Erin voelde zich als een vis in
het water. Hij stond op de uitkijk of nam het roer over van
schipper Arie. Mevrouw

Constance van Zweden maakte zich zorgen. Haar zoon die
zij zo goed had opgevoed, de
beste scholen had laten volgen, leek het meer naar zijn
zin te hebben hier aan boord
dan in het milieu waar hij,
gezien zijn afkomst, thuishoorde.
Ze keek naar Erin. Hij stond
aan het roer. Zij was trots op
hem. Eigenlijk één brok
Hollands Glorie, maar was hij
nu de toekomst van de Fa. Van
Zweden International NV? Hij
studeerde bedrijfskunde maar
leek meer op zijn overgrootvader, die nog kapitein was
geweest op de grote zeilvaart
naar Nederlands Indië.
De Van Zwedens stamden uit
een oud redersgeslacht die
steeds meer overgegaan waren

lijk voorspoedig, maar tegen
de avond viel het zicht bijna
weg.
Zij besloten toch door te gaan.
Ze hadden immers verplichtingen met de feestdagen.
Natuurlijk konden zij niet uit
de kerk wegblijven. Mevrouw
zag het al voor zich: de belangrijkste kerkbanken leeg,
naast andere prominenten,
wat zouden de mensen wel
niet zeggen.
En dan het kerstdiner met
hun vrienden, de belangrijke
gasten uit de hoogste kringen,
zeg maar de Rotterdamse elite.
Toen ze hieraan dacht, maakte
ze zich pas echt ongerust. Dit
kon absoluut niet. Wat zou
het huishoudelijk personeel
wel niet denken.
Uit Rhenen hadden zij nog

Wat Arie wel bewonderde was
dat de Van Zwedens nooit
te beroerd waren de handen
uit de mouwen te steken. Zo
stond mijnheer Van Zweden
te kleumen naast de stuurhut,
terwijl Arie voor het open
raampje aan het roer stond.
Regelmatig kwamen de natte
ﬂenzen van de grote sneeuwvlokken in zijn gezicht.
De figuur voorop, zoon Erin,
moest uitkijken. Hij was gelijk
een sneeuwpop. Hij probeerde
tevergeefs door de sneeuw te
turen en was koud tot op het
bot, maar in zijn hart genoot
hij, dat wel. Dit was mooier
dan het saaie studentenleven.
Plotseling was het zicht gereduceerd tot nul. Erin wilde net
naar achteren roepen, maar
toen had Arie al besloten op

Ook zag zij nu door de sneeuw heen het silhouet voor op de boeg staan. (Illustratie Willem Eerland)

op de handel. Hij had, op een
enkele uitzondering na, nooit
naar meisjes omgekeken.
Op de terugreis ging het tot
aan de grens goed, maar toen
was het gaan sneeuwen. Eerst
zachtjes, maar allengs werden
de vlokken dikker. Het zicht
werd slecht en voorzichtig
manoeuvrerend was er
gekozen om de Nederrijn en
de Lek af te zakken.
Vanwege het slechte zicht
werd er vastgemaakt en
overnacht in Rhenen.
Constance had haar mannen
een goede maaltijd voorgeschoteld. Thuis kookte ze niet
veel, daar had ze personeel
voor, maar zij was het niet
verleerd. Zo was het de dag
voor Kerstmis geworden.
Tot aan het stadje Wijk bij
Duurstede, waar de molen van
Ruijsdael zich als een oudHollandse kerstkaart
aftekende, liep het nog rede-

getelegrafeerd, de situatie uitgelegd en het personeel
opdrachten gegeven. Maar
toch.
Zij keek naar buiten en huiverde. Het was koud geworden
en de oevers waren niet meer
te zien. De haard in de salon
kon het maar amper warm
stoken.
In de fraaie teakhouten stuurhut van het jacht stond Arie
de Vreugd gespannen aan het
roer. Arie was al op gevorderde leeftijd en had zijn leven
lang gevaren.
Nu als jachtenschipper bij de
Van Zwedens had hij het
eigenlijk goed naar zijn zin.
Hij moest er netjes bij lopen
en er verzorgd uitzien, daar
niet van, maar verder werd er
geen poespas verlangd. Maar
dit, dit was eigenlijk gekkenwerk om zo door te gaan.
Mijnheer Van Zweden had
erop gestaan en dan deed je
het, maar het bleef gekkenwerk.

te draaien en te stoppen. Zo
kon het niet doorgaan, dan
maar zure gezichten. Plotseling ging er een hevige schok
door het scheepje en in één
keer lagen ze stil. Arie
probeerde nog met de motor
volle kracht achteruit los te
komen, maar er zat geen
beweging in het schip.
Gelukkig was er bij de schok
niemand overboord gevallen.
Hoewel dat bij Erin niet veel
had gescheeld; hij kon zich
net op tijd vastgrijpen.
Arie ging eerst in de motorruimte kijken of alles goed
was. Er kwam water op de
machinekamerplaten dus er
moest een lekkage zijn. Tot
zijn enkels in het ijskoude
water probeerde hij het lek te
traceren en gelukkig duurde
het niet lang voor hij de plaats
vond waar het water opwelde.
Enkele klinknagels waren
gesprongen. De stempel die
hij maakte van vet en poets-

lappen, stopte de lekkage snel.
Iets wat hij vroeger wel meer
had gedaan.
In dezelfde tijd hadden Erin
en mijnheer Van Zweden in
de salon de boel een beetje
op orde gebracht. De kachel
en de stoelen waren omgevallen en kasten waren door de
schok opengeschoten. Eerst
werd de kachel recht gezet
en overigens was er weinig
schade. Wel hing er rook in de
salon en daarom stonden
allen aan dek.
Allen waren geschrokken en
mevrouw Van Zweden was
lichtelijk in paniek. Van
Zweden nam na de eerste
schrik de leiding: “Ik weet
ook niet waar we zitten, maar
er kan nu niets meer gebeuren. We zitten immers aan de
grond, in ieder geval dichter
bij de grond dan bij de
hemel.”
Juist op dat moment hoorden
zij iemand roepen.
Jan de Bruin zat te melken
en maakte zich zorgen. Het
had de laatste jaren niet meegezeten. Jan was een zoon van
een keuterboertje in Klaphek.
Een buurtschap ten Westen
van Vreeswijk, waar lang
geleden, in 1825, een dam
was gelegd die de IJssel en de
Lek scheidde.
De grond was er nat en de
pacht kon maar net verdiend
worden. Het was er hard
werken en het was voor zijn
vrouw Maartje een te groot
verschil met haar vroegere
leven. Haar ouders waren
tegen haar huwelijk en na
haar trouwen had zij haar
familie niet meer gezien.
Zij klaagde niet, zij was inmiddels een pronte boerin
en na een jaar kwam er een
gezonde dochter en daar bleef
het bij. Graag hadden zij nog
een zoon gehad, maar dit had
niet mogen zijn.
Nog één keer was er contact
met haar ouders geweest,
maar met name haar vader
hield zijn poot stijf. Hij zei
geen dochter meer te hebben.
Dit alles was bijna twintig jaar
geleden.
Bovenal miste Maartje haar
moeder maar ze wist ook dat
die niets tegen haar vader in
durfde te brengen. Het dochtertje Elizabeth was
opgegroeid als een jongen.
Een echte wildebras die het op
school erg goed had gedaan.
Zij hielp haar moeder met het
boerenwerk. Doorleren was er
niet bij maar moeder Maartje
had het voor elkaar gekregen
dat Elizabeth in de avonduren
nog wat lessen kreeg van de
hoofdonderwijzer in Vreeswijk.
Dat deed Maartje nog het
Lees verder op pagina 51 >>
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SAMEN OP WEG
NAAR EEN GEZOND 2021

ALL PUMPS HOLLAND B.V. BUITENDIJKS 11 ▪ 3356 LX PAPENDRECHT ▪ +31 (0) 786414090 ▪ INFO@ALLPUMPSHOLLAND.NL ▪ WWW.ALLPUMPSHOLLAND.NL

VE-SCREEN.NL

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

VE-woning en scheepsstoffering

• 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

Uw partner in zonwering & stoffering op maat

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

Fijne feestdagen

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gezond en voortvarend

2021
Noordweg 19a
3336 LH Zwijndrecht
www.vkvservice.nl

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

Sinds meer dan 110 jaar zijn we in
dienst van de binnenscheepvaart.
Onze HA-DU Service:
• Twee moderne doks voor alle scheepsmaten
• De mogelijkheid te dokken bij elke waterstand
• Reparatie in elke vorm, draaierij met groot
vermogen en prestatie
• Reparatie en nieuwbouw van roer- en
schroefassystemen
• Productie van HA-DU scheepskoppeling en
HA-DU ankers (Spezial- en PowerAnker)

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

nten en
Wij wensen onze kla
n fijne kerst
zakelijke relaties ee
uwjaar.
en een gelukkig nie

HEINRICH HARBISCH
Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen
• Marientor
• Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024
• Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de
• www.ha-du.de
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meest zeer: haar kind was
pienter en kon uitstekend
leren maar bij gebrek aan geld
kon zij niet naar een hogere
school. Ook op een smeekbede bij haar vader, zonder
dat Jan ervan wist, kreeg zij
nul op rekest. De brief werd
nooit beantwoord.
Kortom zij waren arme
boeren, maar klaagden niet.
Het verschil met soortgenoten
zat hierin dat zij hun kind
uitstekende manieren hadden
bijgebracht en ook was
Maartje beschaafd blijven
spreken, hetgeen was overgegaan op haar dochter.
Mede daarom was zij later
aangesteld als Fröbelschooljuf
in IJsselstein. Maartje had het
dialect van de Lopikerwaard
niet overgenomen. Ook daardoor paste zij eigenlijk niet in
de boerenomgeving, het was
dankzij haar nooit aﬂatende
hulpvaardigheid dat zij werd
geaccepteerd in de omgeving.
Regelmatig kwamen buren
vragen of zij een brief wilde
schrijven of lezen.
Nu was het een dag voor
Kerstmis en was haar dochter
thuis. Maartje zou het met de
haar minimaal beschikbare
middelen zo gezellig mogelijk
proberen te maken. Het vroor
al een week en voorzichtig
begon zich tussen de kribben
ijs te vormen. Het zou niet
lang meer duren of de Lek zou
dichtzitten.
Op kerstavond sneeuwde
het hard. De gure wind had
hier en daar sneeuwduinen
gevormd. Elizabeth was, ondanks de bezwaren van haar
ouders, nog even naar de dijk
gelopen. Iets wat ze altijd
deed als ze thuis was.
Hoewel zij geen hand voor
ogen kon zien, was ze even
blijven staan. Hoorde ze daar
iets? Het kon bijna niet, maar
boven de wind uit leek het net
of zij het geplof van een
motor hoorde.
Zij liep voorzichtig iets van
het talud van de dijk af
richting water. Zij hoorde het
weer. Ook hoorde zij
stemmen. Paniekerig en
verward. Wat had een schip,
om deze tijd en in dit weer,
hier te zoeken. Het kon de
Lekboot niet zijn. En wie
wisten nou beter de weg op
het water dan de bemanningen van de Reederij op de
Lek? En hoorde zij ook nog
een vrouwenstem?
Nog voor Elizabeth verder
kon mijmeren, zag zij het
silhouet van een klein schip.
Het scheepje was helemaal uit
de koers geraakt en lag bijna
tegen het dijktalud. Elizabeth
riep: “Ahoy, is daar iemand.”
En na nog verschillende
malen roepen werd de motor

gestopt. “Is daar iemand?”,
riep een mannenstem. “Hier”,
zei Elizabeth.
Ook zag zij nu door de
sneeuw heen een silhouet
voorop de boeg staan. “Kunt u
mij vertellen waar we
zitten?”, vroeg de man. “Ja, u
zit met uw schip bijna tegen
de dijk aan! Het heet hier
Klaphek, een gehuchtje net
onder Vreeswijk”, antwoordde
Liesbeth. “U kunt hier waar-

mevrouw van Zweden aan.
Die laatste herstelde zich wat,
maar het was duidelijk dat zij
het aan boord niet meer zag
zitten. Elizabeth zei dat het
haar speet, maar dat ook niet
ging met dit weer. “Bovendien
is hier geen logement in de
buurt. U moet naar Vreeswijk
of IJsselstein”. ‘Het probleem
is alleen dat u daar onder
deze omstandigheid niet kunt
komen’.
Toen Liesbeth maar niet thuis-

verzilverd. Al met al was het
best sfeervol. De warme melk
met anijs stond op het
fornuis. Ze was bezig met het
kerstdiner voor morgen.
Konijnenbout, een gerecht
met warme pruimen uit de
wek van de eigen boogaard en
er was zelfgemaakte advocaat.
De konijnenbout stond
zachtjes op het fornuis te
braden.
Maartje begon vast met het

In de stal was de rust en vrede teruggekeerd. (Illustratie Willem Eerland)

schijnlijk niet zonder hulp
vandaan komen.”
Even was het stil voor er een
damesstem klonk: “Kunnen
we hier ergens telegraferen?”
Elizabeth liep door het riet
voorzichtig richting de boot
en kon hem bijna aanraken.
Vier gezichten keken haar van
boven aan.
Liesbeth legde de mensen de
situatie uit. “U kunt hier niet
wegkomen zonder hulp”,
herhaalde zij. “Dan moet er
een sleepboot komen”, zei
mijnheer van Zweden. “En wij
proberen een rijtuig te krijgen
naar een logement”, vulde

kwam, werd haar moeder
ongerust. Zij riep Jan, die nog
even bij een drachtige koe was
gaan kijken en vroeg hem om
eens poolshoogte te nemen
waar Elizabeth bleef. “Maar
wees alstublieft voorzichtig”,
riep ze hem nog na.
Thuis had zij een paar kaarsen
aangestoken om een beetje
sfeer te maken. Van wat geld
dat zij opzij had kunnen
leggen, had zij een klein
kerstboompje gekocht en bij
de pastorie in IJsselstein had
ze wat hulst geplukt en
versierd met rode linten.
Ook had ze elzenproppen

dekken van de tafel in de
opkamer. Het mooiste linnen
en het servies dat Jan voor
haar eens bij een boelhuis had
gekocht, werden voor de dag
gehaald. Eigenlijk was dat het
enige wat Maartje deed
denken aan haar rijke jeugd.
Juist op het moment dat
Elizabeth de mensen van
boord hielp, kwam vader Jan
van de dijk af. Hij zag niet
veel in de sneeuwjacht, maar
was op het geluid af gegaan.
Elizabeth legde haar vader uit
wat er aan de hand was waarop deze zich tot het groepje
mensen richtte: “Het is
onmenselijk hier te blijven. U

kunt bij ons thuis komen. Ik
moet u wel zeggen dat we het
niet breed hebben en we
kunnen u dus geen luxe bieden. We kunnen u wel een
warm onderdak geven en het
eten dat we hebben zullen we
delen.” Na een kort overleg
werd het aanbod aangenomen.
Trouwens, ze begrepen wel dat
zij geen keus hadden.
Mevrouw Van Zweden pakte
nog wat spullen en ook mijnheer Van Zweden stak nog
vlug wat in de zakken van zijn
jas. Schipper Arie wilde aan
boord blijven, maar de familie
wilde daar niet van weten.
En zo stond er op Kerstavond
onverwacht een stoet
verkleumde mensen op de
stoep van het boerderijtje
onder aan de dijk. Ze pasten amper in het achterhuis.
Maartje haastte zich met de
warme melk. Jan gooide nog
een blokje op het fornuis en
weldra zat eenieder met een
blos op de wangen aan de
warme anijsmelk.
De heer en mevrouw Van Zweden hadden zich geschikt in
hun lot. Zij hadden nu ook
ingezien dat zij nergens heen
konden.
“Morgen gaan we weer naar
boord”, zei Van Zweden.
“Daar komt niets van in”,
zei Maartje. “Wij maken hier
plaats voor u allen. U zit hier
warm en u heeft iets te eten.
U kunt blijven zolang als dat
nodig is.”
Toen mijnheer Van Zweden
over geld begon, keek Maartje
hem kwaad aan. “Zolang als
u hier bent, bent u onze gast.
We lijken arm, maar onze
armoe zit van buiten, van
binnen zijn we rijk.” Jan keek
trots naar zijn vrouw. Zij
vervolgde: “U weet toch wat er
in Lucas geschreven staat?”
Mijnheer Van Zweden, toch al
geen trouwe Bijbellezer, kon
wel begrijpen waar het over
ging, maar had de
kennis niet één, twee, drie
paraat. “Over de arme Lazarus
en de rijkaard”, zei Liesbeth.
Van Zweden schaamde zich
voor zijn opmerking en wist
zich even geen houding te
geven. Hij voelde zich eigenlijk voor het eerst niet
beschermd door zijn geld. Dat
hij, de grote Van Zweden, hier
zijn lesje moest leren.
Mevrouw Van Zweden vond
het weleens goed dat haar
man op zijn nummer werd gezet en kreeg ter plaatse
sympathie voor de boerin.
Het viel trouwens op dat de
boerin beschaafd Nederlands
sprak. Ze had altijd gehoord
dat je de pummels hier in de
buurt amper kon verstaan.
Lees verder op pagina 53 >>
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Kerstavond in de stal
Een kerstverhaal door Willem Eerland
Vervolg van pagina 51 >>

schien beter begrijpen.

Tegelijk ook schrok ze bij
haar gedachte. Ze was blij dat
ze hier binnen mochten zitten.
Maartje bood haar verontschuldigingen aan mijnheer
Van Zweden aan. “Hoewel
wij niet iedere week ter kerke
gaan, ben ik dat stuk uit de
bijbel niet vergeten”, zei zij
zacht. Er werd die avond
uitgebreid kennisgemaakt.
Alsof zij elkaar al jaren
kenden, vertelden ze hun
levensgeschiedenissen aan
elkaar. Van Zweden en zijn
vrouw verbaasden zich over
zoveel gastvrijheid en warmte.
Maar ook zoveel parate kennis en intelligentie had hij bij
dit eenvoudig boerengezinnetje niet verwacht.

“Misschien kan jij morgen
het ‘echte’ kerstverhaal nog
eens voorlezen uit Lucas Jan”,
stelde Maartje voor. Voordat
ze naar bed gingen, wilde
Constance van Zweden nog
even naar de stal. Ze werd
geraakt door de liefde van de
moeder koe voor het nieuwe
leven. Zo had Van Zweden
zijn vrouw nog nooit gezien.
Even raakte hij geëmotioneerd.
In de warme stal was de rust
en vrede teruggekeerd.
Moeder koe rustte, net als
haar dochter naast haar. Er
werden voor de schipbreukelingen slaapplaatsen gecreeerd van stro met daaromheen lakens.

nacht stonden de sterren te
ﬂonkeren.
Doordat er geen licht door
het dakraam kwam vanwege
het dikke pak sneeuw, werden
de heer en mevrouw Van
Zweden laat wakker. Zij zagen
dat Elizabeth al op was. Op
dat moment kwam zij net de
trap op met twee dampende
lampetkannen met warm
water. Ze vulde de schalen.
Op de wastafel lagen ook al
baddoeken en scheergerei.
Beneden gekomen was iedereen al op. Erin had Elizabeth
gevraagd mee te gaan kijken
naar het jacht. Het was moeilijk door de dikke sneeuw te
komen en af en toe moesten
zij zich aan elkaar vasthouden om niet te vallen. Het
jacht lag er verlaten bij, maar
alles leek in orde. Ongemerkt

Zweden nog een sigaar voor
de heren. Daarna gingen hij
en Jan naar de stal. “Ik moet
je eens spreken, Jan. Het is
duidelijk dat jouw gezin ons
meer heeft geholpen dan
een mens mag verwachten.
Wat kunnen wij voor je terug
doen?”
Jan keek verbaasd. “Wij
hebben niets bijzonders
gedaan. Je laat toch geen
mens, zelfs geen dier in de
kou staan?”
“Je vertelde dat het niet mee
zat en dat jullie amper de
pacht op kunnen brengen”,
ging Van Zweden verder. Jan
keek kribbig en zei dat het
niet bedoeld was om meelij
op te wekken. “Ho, ho, wacht
nu eens even, Jan. Niet van
die lange tenen. We staan
hier onder elkaar en ik ben in

zij de heer en mevrouw Van
Zweden begeleid naar de
steiger van de Lekboot. Er
dreef ijs in de rivier, maar de
Lekboot was nog in de dienst,
al ging dat steeds moeizamer.
Toevallig kwam er dezelfde
dag nog een sleep langs met
een stoomsleepboot van de
Rode Ster ervoor.
Arie had de aandacht weten
te trekken. De sleep was
opgedraaid en de sleepboot
had het jacht, met aan boord
Arie en Erin, vlot gekregen.
De Najade was achter het
sleepschip gekoppeld en zo
richting Rotterdam vertrokken. Erin had voor die tijd al
uitgebreid afscheid genomen
van Elizabeth, maar ze stond
toch op de dijk toen zij wegvoeren. Lang bleef zij de sleep
nastaren. Hij had beloofd

Tegen elven ging Jan nog even
naar de stal om bij de drachtige koe te kijken. De gasten
liepen graag mee; zij hadden
nog nooit een stal in het echt
gezien. Weleens op de platen
in het weekblad ‘de Prins’,
maar dit was toch anders.
Enigszins onwennig betraden
zij de warme stal. Hier, bij de
rustbrengende geluiden en
geuren van de herkauwende
koeien was de drachtige koe
begonnen met kalven.
Jan zei tegen zijn dochter dat
hij hulp nodig had. Er kon
nu geen veearts komen. “Ik
help ook, als u tenminste zegt
wat ik moet doen”, zei Erin.
Van Zweden bood zich ook
aan maar die moest toezien
hoe zijn zoon nu ook al boerenwerk deed.
Jan zelf ging met zijn arm bij
de koe naar binnen om te
voelen of het kalfje goed lag.
Toen werd er een touw om de
twee uitstekende pootjes van
het kalf gebonden, aan het
andere eind werd een stok
gestoken. Elizabeth en Erin
moesten op commando van
Jan voorzichtig aan het touw
trekken. Tijdens dit werk
kwamen de gezichten van
Elizabeth en Erin dicht bij
elkaar. Erin rook haar frisse
geur. Elizabeth was geconcentreerd en leek op te gaan in
haar werk.
Binnen een kwartier lag er
een prachtig kalf op het klaargelegde stro. Alles bleek in
orde en de aanwezigen feliciteerden elkaar. Moeder koe
likte haar dochter schoon.
“Eigenlijk schrijven wij hier
een kerstverhaal”, zei Van
Zweden toen ze weer om de
tafel zaten. Hij had een ﬂes
oude klare, die hij als verrassing voor morgen had willen
houden, uit zijn jas gehaald.
“Ja”, zei zijn vrouw. “Maar
dat kerstverhaal was er al.
Alleen zullen we het nu mis-

De Lekboot was nog in dienst. (Illustratie Willem Eerland)

Oude, maar warme paardendekens maakten er behaaglijke nestjes van. De schipper
en Erin sliepen beneden en
de heer en mevrouw Van
Zweden sliepen bij Elizabeth
op de zolder. Zij hadden het
aanbod van de echtelijke
sponde, in de bedstee, pertinent geweigerd. Elizabeth
zorgde zo goed als zij kon
voor de gasten die op zo’n
wonderlijke wijze, hier waren
beland.
Voordat Elizabeth, uitgeput,
in slaap viel dacht zij nog
even aan die jongen, Erin.
Het was geen mijnheer, maar
ook geen jongen zoals hier
uit de buurt. Eigenlijk een
leuke vent. Zij kreeg een
warm gevoel maar vermande
zich om haar gedachten. Zo
viel zij in een diepe slaap.
Toen allen in slaap waren,
viel er een vreedzame stilte
over het huis. Buiten was het
opgehouden met sneeuwen
en in de heldere winterse

waren de twee hand in hand
gaan lopen. “Vind je me niet
opdringerig?”, vroeg Erin.
“Helmaal niet”, antwoordde
Elizabeth.

de gelegenheid te helpen. Ik
wil hier iets beginnen.”

zo spoedig mogelijk terug te
komen.

Voordat zij bij het boerderijtje waren, drukte hij haar een
kus op haar wang. Elizabeth
hield niet af en voordat ze
naar binnen gingen, beroerden ook haar lippen vluchtig
zijn wang. Binnen ging Elizabeth direct haar moeder helpen met het diner.
Voordat zij begonnen las
vader het kerstverhaal, waarin
hij zelf wat had aangepast
door op de vergelijking te
wijzen met de huidige
situatie. Toen kwam het
kerstmaal. Opvallend daarbij
was het nagerecht. De Van
Zwedens hadden ervan
gesmuld, zoiets hadden zij
nog nooit op. Maartje had
het gemaakt van de biest: de
melk van de bevallen koe.

Jans mond viel open. Van
Zweden ging verder: “Ik zou
moeten weten welke grond
hier in de buurt goed weiland
is om een ﬂinke hofstee op te
beginnen. Jij kan dat voor mij
wel vinden, denk ik, en
handel alsof het voor jezelf
zou zijn. Trouwens, ik wil dat
jij en je vrouw de hofstede
gaan beheren.”
“Jaja”, zei Jan verbouwereerd.
Hij probeerde nog tegen te
stribbelen toen Van Zweden
hem zonder commentaar een
envelop met geld overhandigde. “Voor de eerste uitgaven”,
zei Van Zweden.
De rest van de dag was er niet
meer over gesproken en het
was weer gezellig geweest. Ze
praten met elkaar of ze elkaar
al lang kenden. Elizabeth en
Erin zaten steeds dicht bij
elkaar.

Korte tijd later kwam hij terug en zij trouwden nog hetzelfde jaar.
Er werd ook een nieuwe
boerderij gebouwd op de
beste grond van het dorp.
In de speech die Van
Zweden hield ter ere van het
bruidspaar, zei hij: “Ik zal
nooit die avond vergeten, die
kerstavond. Toen ik mijn lesje
kreeg van Maartje, de prachtige schoonmoeder van mijn
zoon. Toen zij mij wees op
een uitspraak van Lucas over
een rijkaard. Ook die terechtwijzing van Maartje, ik heb
het op moeten zoeken, staat
beschreven in de bijbel: In
Spreuken 19.1 staat namelijk:
‘de Rijkaard is wijs maar een
verstandige arme doorziet
hem.’”

Na het kerstmaal had Van

De dag na Kerstmis hadden
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Merry Christmas
and a Happy New Year!

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

FUEL LINES

AIR COOLERS

PLATE HEAT EXCHANGERS

Administratie- en
advieskantoor

Stichting Abri wenst u
fijne feestdagen!

SHELL & TUBE

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

Waar je ook bent,
wij zijn er voor jou!

Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
T: 0180 - 410 635
info@stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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Nautilus International
wenst je een
gezond 2021!

Nautilus
www.nautilusint.org
NautilusInternational
Internationalisisdé
dévakbond
vakbond voor
voor werknemers
werknemers in de maritieme sector: www.nautilusint.org

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

Rhenus LBH PartnerShip BV • Boelewerf 50, 2987 VE, Ridderkerk, The Netherlands • Tel. : +31 (0) 88 6199130
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DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK

OOK IN HET NIEUWE JAAR KOMT
ELKE KLUS WEER VOOR ELKAAR

De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector,
visserij, baggerindustrie, jachtenbouw, binnenvaart, aggregatenbouw
en waterzuiveringsinstallaties. Zij kiezen voor het familiebedrijf uit
Sliedrecht omdat het al sinds 1951 de specialist is op dit gebied.

DÉ SPECIALIST
IN PIJPLEIDINGEN

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht • Postbus 67 • 3360 AB • Sliedrecht
+31 (0)184 413 644 • info@djps.nl • www.djps.nl

www.modelbouwgroepdevel.nl

SLEEPDIENST

GEPKE

Al 35 jaar zijn de Gepke
en Gepke III een bekende
verschijning op de vaarwegen. We
willen u extra bedanken voor het in
ons gestelde vertrouwen! Het was fijn
om te merken hoe prettig we ook dit
jaar samen met en voor u hebben mogen
werken. Met elkaar op naar een succesvol
2021!
Namens
Sleepdienst Gepke

Bedankt

voor de samenwerking!
Prettige feestdagen
en tot ziens in

2021!
WWW.SLEEPDIENSTGEPKE.NL

06 53 624 624

info@sleepdienstgepke.nl
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wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig

2021

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

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

Leverancier van ZF motorbedieningen

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

w
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CBRB’s terugblik op een roerig jaar
In 2019 sloot het CBRB nog
een zeer feestelijk jaar af, met
het 90-jarig bestaan van de
vereniging. 2020 werd een roerig
jaar voor de maatschappij,
de binnenvaart, CBRB en de
Ledengroep Personenvervoer
in het bijzonder! Sinds maart
is de maatschappij ontwricht,
werken alle medewerkers van
het CBRB thuis, ligt de gehele
passagiersvaart op zijn gat
en werd de cruciale rol van
de binnenvaart in de vitale
processen van de logistieke keten
benadrukt. Oorzaak van dit
alles: Covid-19.
Het CBRB heeft de afgelopen
maanden ingezet op continuïteit
van de bedrijfsvoering van het
binnenvaartbedrijfsleven tijdens
de coronacrisis. De binnenvaart
is immers van vitaal belang voor
de voorziening van de Europese samenleving en economie.
Op alle niveaus is, samen met
andere nationale en internationale
binnenvaartorganisaties,
ﬂinke
druk uitgeoefend om het voor de
binnenvaart zo belangrijke vrije
verkeer van vervoer en personen te
garanderen.
Het CBRB had en heeft nog steeds
intensief contact met verschillende ministeries, de European
Barge Union, binnenvaartorganisaties, VNO-NCW, CCR en de
Europese Commissie. Over de brede problematiek, zoals afnemend
ladingaanbod, grote problemen
bij personenvervoer, geldigheidsduur van certificaten, reisverklaringen, knelpunten van de steunmaatregelen en het faciliteren en
financieren van vergroening en
ruimte voor ondernemen in het
post-coronatijdperk.

Personenvervoer
Er is bijzondere aandacht in deze
coronacrisis voor de Ledengroep
Personenvervoer van het CBRB.
De coronapandemie brak uit op
een voor de passagiersvaart wel
heel ongelukkig moment. Alle
bedrijven waren volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Nieuw personeel was aangenomen, dat zou net getraind worden, alle opstartkosten waren al
gemaakt voor levensmiddelen en
brandstof.

(foto’s CBRB)

Door de maatregelen van de
overheid zijn de bedrijfsactiviteiten voor de meeste leden van
deze sector volledig stil komen te
liggen. Ze hebben wel geprobeerd
te varen, met aanpassingen voor
het houden van anderhalve meter afstand, maar de capaciteit
werd zó klein en de opbrengsten
werden zó laag dat het economisch niet te doen was.
Het CBRB lobbyt actief voor eerlijker steunmaatregelen en voor extra
financiële ondersteuning bovenop
de generieke maatregelen vanuit
de overheid. De extra coronasteun
die het kabinet afgelopen oktober
aankondigde voor de evenementenbranche, zou ook moeten gelden voor de net zo hard getroffen
personenvervoer. Het draait om
de voorwaarden van de regeling
Tegemoetkoming Vaste Lasten.
Voor de bedrijven uit de evenementenbranche wordt voortaan

gekeken naar de juiste referentiemaanden. Dat zou ook voor
de passagiersvaart moeten gaan
gelden, zo heeft het CBRB aangekaart in een brief aan de Tweede
Kamer.
Een extra financiële ondersteuning
bovenop de generieke maatregelen voor de passagiersvaartsector is
er, ondanks de lobby tot op heden
nog niet gekomen. Succesvol was
het CBRB wel met de lobby om de
SBI-codes (50.10 en 50.30) van de
passagiersvaart en veerdiensten op
de lijst te krijgen van sectoren die
voor de algemene steunmaatregelen in aanmerking komen.
2020 is een verloren jaar voor de
riviercruiserederijen en eigenaren van dagpassagiers- en partyschepen. De Ledengroep Personenvervoer kijkt reikhalzend uit
naar 2021. Het CBRB blijft deze
ledengroep en ook de andere
ledengroepen actief steunen.

Maar er was meer dit
jaar…
Naast het coronadossier is er ook
een grote hoeveelheid aan thema’s, vraagstukken en dossiers
opgepakt op het gebied van sociale zaken, veiligheid, gevaarlijke
stoffen, nautische en technische
zaken, infrastructuur, logistiek,
juridische zaken, milieu, klimaat
en economische vraagstukken.
Een greep uit de vele onderwerpen die dit jaar hebben gespeeld:
bemanningsregelingen,
pensioenregeling, arbeidsvoorwaarden,
menselijke factor bij ongevallen in
de binnenvaart, regels voor elektrische aandrijvingen, CESNI, ESTRIN, maatregelen voor geluidshinder, ADN gevaarlijke stoffen,
nieuwe Branche RI&E, arbocatalogus, hygiënecode, modal shift,
congestieproblematiek, CDNI, onderhoud vaarwegen, vergroening
en digitalisering.
Het CBRB doet dit alles op nationaal en internationaal niveau,
wat van groot belang is voor
onze verschillende ledengroepen:
containeroperators, droge lading,
duwvaart, tankvaart, sleep- en
bijzonder transporten, havensleepdiensten, personenvervoer,
veerdiensten, zand- en grindschippers en de varende ondernemers,
maar ook voor de binnenvaartsector in zijn geheel.
Dit jaar lanceerde het CBRB een
nieuwe website: www.binnenvaart.nl. Met deze nieuwe website,
in vorm en inhoud, is afscheid
genomen van oude en achterhaalde informatie. Daarnaast is ingezet
op inhoud, kennis en kunde van
het CBRB. Een website met een
logische indeling en responsive design, met het laatste nieuws en de

informatie verdeeld in dossiers,
waarbij door middel van tags de
vele informatie te doorzoeken is
die het CBRB beschikbaar heeft.

Van intensieve
verkenning naar fusie
Zoals algemeen bekend is,
loopt er een intensief traject van
samenwerkingsverkenning tussen
Koninklijke BLN-Schuttevaer en
het CBRB. In de praktijk wordt
op veel dossiers al samengewerkt
tussen beide organisaties, wat
bijvoorbeeld de lobby ten goede
kwam.
Het uitgangspunt van het ingezette traject is dat de uitdagingen
waar de sector voor staat, groot
zijn en een integrale aanpak
behoeven. Vraagstukken rondom
verduurzaming, veiligheid, sociale
zaken, regelgeving, digitalisering,
vaarwegbeheer en het versterken
van de binnenvaartpositie in het
algemeen verdienen de maximale
aandacht en inzet.
Door de expertise, ervaring en het
netwerk van beide verenigingen te
combineren, ontstaat onderaan
de streep een zeer solide resultaat.
Daarom is het noodzakelijk om
samen de krachten te bundelen
en op één koers verder te gaan. De
besturen verwachten de werkzaamheden om tot een fusie te
komen op korte termijn af te ronden. Om in 2021 tot een definitieve besluitvorming met de leden te
kunnen komen.

Voor nu wensen het bestuur,
de directie en medewerkers
van het CBRB u ﬁjne feestdagen en kijken we uit naar
een mooi(er) 2021!
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VanVan
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Heijden
Heijden
Explorer
Explorer ValkValk
Continental
Continental
II 1800
II 1800
21.00
21.00
Stabilizers
Stabilizers
ALU-IPS
ALU-IPS
'Skyline'
'Skyline'
2016,
2016,
21.50
21.50
x 5.90
x 5.90
m m
2017,2017,
18.00
18.00
x 5.40
x 5.40
m m
€ 1.950.000
€ 1.950.000
,- ,PrijsPrijs
op aanvraag
op aanvraag

Ex Zeegaand
Ex Zeegaand
PatrouillePatrouillevaartuig
vaartuig
(ex RV85)
(ex RV85)
1969,
1969,
27.35
27.35
x 6.00
x 6.00
m m
€ 550.000
€ 550.000
,- ,-

Princess
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V56V56
2010,
2010,
17.4517.45
x 4.57
x 4.57
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€ 519.000
€ 519.000
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Azza
Azza
Rondspant
Rondspant
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Spiegel
kotter
kotter
1700
1700
VS VS
2012,
2012,
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x 4.90
x 4.90
m m
€ 369.000
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Pacific
Pacific
Pearl
Pearl
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S200
Flybridge
Flybridge
2014,
2014,
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21.00
x 5.65
x 5.65
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Stabilizers
- Round
- Round
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1997,1997,
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x 5.60
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€ 895.000
€ 895.000
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Stevenvlet
Stevenvlet
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- France
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Proof
Proof
2007,
2007,
13.60
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€ 369.000
€ 369.000
,- ,-

Atlantic
Atlantic
50 50
2003,
2003,
15.00
15.00
x 4.50
x 4.50
m m
€ 355.000
€ 355.000
,- ,-

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

Volker
Volker
50 Trawler
50 Trawler
Pilothouse
Pilothouse
1997,1997,
14.90
14.90
x 4.70
x 4.70
m m
€ 299.000
€ 299.000
,- ,-
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SemiSemi
Displacement
Displacement
Custom
Custom Holterman
Holterman
53 Open
53 Open
KuipKuip
BuiltBuilt
MY MY
- 't Zoute
- 't Zoute
2010,
2010,
17.8017.80
x 5.35
x 5.35
m m
2010/2011
2010/2011
t.w., t.w.,
16.2016.20
x 4.90
x 4.90
m m
€ 765.000
€ 765.000
,- ,€ 695.000
€ 695.000
,- ,-

Holterman
Holterman
50 Cabrio
50 Cabrio
AK AK
- Stabilizers
- Stabilizers
20122012
t.w., t.w.,
14.99
14.99
x 4.75
x 4.75
m m
€ 685.000
€ 685.000
,- ,-

Yachting
Yachting
Feestdagen
Feestdagen enen
vaarseizoen
vaarseizoen inin 2021
2021
Super
Super
van van
Craft
Craft
14.80
14.80

Vri-Jon
Vri-Jon
42 Open
42 Open
KuipKuip

1993/1994
1993/1994
t.w., t.w.,
14.8014.80
x 4.42
x 4.42
m m
€ 265.000
€ 265.000
,- ,-

2011,2011,
12.80
12.80
x 4.25
x 4.25
m m
€ 249.000
€ 249.000
,- ,-

Sturier
Sturier
400400
OC OC
Stabilizers
Stabilizers
2004,
2004,
12.00
12.00
x 4.00
x 4.00
m m
€ 235.000
€ 235.000
,- ,-

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

Pieter
Pieter
Beeldsnijder
Beeldsnijder
60 60
Aluminium
Aluminium
FastFast
Going
Going
19951995
(refit (refit
'19/'20),
'19/'20),
19.4019.40
x 4.85x 4.85
m m
€ 575.000
€ 575.000
,- ,-

Grand
Grand
Banks
Banks
46 Europa
46 Europa
Heritage
Heritage
- 3 cabins
- 3 cabins
2007,
2007,
14.35
14.35
x 4.50
x 4.50
m m
€ 535.000
€ 535.000
,- ,-

Pieter
Pieter
Beeldsnijder
Beeldsnijder
23.75
23.75
FRAM
FRAM
- Ex.- Ex.
FishFish
Trawler
Trawler
19651965
(refit (refit
'77/'80),
'77/'80),
23.7523.75
x 5.84x 5.84
m m
€ 495.000
€ 495.000
,- ,-

Linden
Linden
Kotter
Kotter
13.70
13.70
2000,
2000,
13.65
13.65
x 4.20
x 4.20
m m
€ 215.000
€ 215.000
,- ,-
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INSTRUMENTATIE
VOOR DE BINNENTANKVAART
VOOR DE BINNENTANKVAART

DRUK

NIVEAU

TEMPERATUUR

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG

2021

+31 (0)78 - 68 139 77
info@lansnivotherm.nl
www.lansnivotherm.nl

Fijne feestdagen
en het beste
voor 2021

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

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

Fijne
feestdagen!

Twitter - @sabninl
E-mail - info@sabni.nl

Facebook - @sabninl
Website - www.sabni.nl

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN
INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN
TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor
reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het
dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de
uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote
functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.

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

f

in
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Stichting biedt (ex-)kankerpatiënten en hun familie een onvergetelijke dag

VaarKracht zamelt geld in voor eigen WaterHuis
Een huis op het water dat van
alle gemakken is voorzien.
Stichting VaarKracht wil een
exemplaar aanschaffen om
daarmee (ex-)kankerpatiënten en
hun familie een onvergetelijke
dag te bezorgen. De stichting
organiseert al sinds 2013
vaartochten voor hen en wil
met het WaterHuis een extra
mogelijkheid bieden. Daarvoor
zamelt VaarKraacht nu geld in.
Ondanks de coronacrisis was het
voor VaarKracht een goed jaar: er
werden 33 PrivéVaartochten uitgevoerd. De teller voor GroepsVaartochten bleef echter steken
op zes, waar normaal ruim veertig
tochten gemaakt worden.
“Met corona is het afstand houden tussen familieleden vaak
niet het probleem, maar wel tussen onbekenden. Het vinden van
schepen waar dat wel mogelijk
is, viel niet mee. Dat heeft onze
plannen voor een WaterHuis versneld”, vertelt Robert Rust van
VaarKracht.

Even geen patiënt
‘Even een moment geen kankerpatiënt”. Onder dit motto laat
Stichting VaarKracht gezinnen, families en lotgenoten die te maken
hebben met kanker even genieten
met een vrijblijvende en gratis

In een WaterHuis kunnen (ex-)kankerpatiënten en hun naasten ook overnachten. (foto’s VaarKracht)

dag op het water.
De stichting kan rekenen op ruim
900 vrijwilligers die door het hele
land klaarstaan als schipper of lid
van een HavenTeam. Voorgaande
jaren genoten per jaar gemiddeld
1.600 (ex-)kankerpatiënten en
hun naasten van een tocht.
Initiatiefnemers van VaarKracht
zijn Robert Rust en Lieke Idsinga.
Hun gezin werd ruim tien jaar
geleden getroffen door kanker.
Voor hen was een dag uitwaaien
op het water de ultieme manier
om even alle zorgen te vergeten.

Vrijwilligers
Het plan lag al op de plank: een
drijvend of varend woonhuis dat
van alle gemakken is voorzien.

Zoals kookfaciliteiten, een woonkamer, een terras, maar ook een
aparte slaapkamer en sanitair
zodat rusten en eventueel ook
chemobehandeling mogelijk is.
“Niet iedereen is nog in staat om
een hele vaartocht te maken. Soms
is ook meer rust gewenst. Met
een WaterHuis kunnen we meer
kanten op, maar toch een bijzondere dag aan blijven bieden op of
aan het water”, zegt Rust.
Op dit moment heeft VaarKracht
geen eigen schepen en met het
WaterHuis zou daar verandering
in komen. Ook dat was een wens.
Bij elke vaartocht staat een team
vrijwilligers klaar, de zogeheten
HavenTeams. Zij verzorgen de
catering en activiteiten. Volgens

VaarKracht kan het WaterHuis
ook voor de teams een extra
meerwaarde bieden. “Als we het
niet gebruiken voor een tocht is
het een mooie plek voor promotie: het idee van een inloophuis,
waar mensen informatie kunnen
krijgen en vrijwilligers elkaar
kunnen ontmoeten.”
Het WaterHuis kan ook verhuurd
worden aan organisaties en
bedrijven om de exploitatie kostendekkend te maken.

donaties of door het faciliteren
van het WaterHuis. Maar er is nog
veel geld nodig.
VaarKracht is het door Maritime
Industry aangewezen goede doel
voor 2021. Als de beurs in mei
plaatsvindt, hoopt de stichting
het streefbedrag te hebben gehaald.
Als het WaterHuis er is, gaat het
‘on tour’ en doet dan havens in
Nederland aan. Er zijn al meerdere ligplaatsen aangeboden.

Sponsoring

Meer informatie over de
plannen en de mogelijkheden
om die waar te ondersteunen
staat op www.vaarkracht.nl.

Het WaterHuis gaat rond de
100.000 euro kosten. Veel bedrijven, fondsen en privépersonen hebben al hun medewerking
gegeven in de vorm sponsoring,

OMRU Scheepsramen:
oersterke aluminium ramen én deuren
Bij OMRU Scheepsramen
kennen ze hun kracht. Al
vijftien jaar maakt het bedrijf
aluminium scheepsramen op
maat voor binnenvaartschepen,
passagiersschepen en werkboten.
“Robuuste producten die
voldoen aan de strenge
kwaliteitsnorm ISO 3903 en
op het gebied van kwaliteit
en veiligheid niets te wensen
overlaten.”
“Dat vinden ook de partijen die
onze ramen regelmatig certificeren”, aldus het bedrijf. “Zoals
Bureau Veritas, Register Holland
en Lloyds. Begin dit jaar hebben
wij onze productiefaciliteiten uitgebreid met een nieuwe productielijn voor deuren, schuifdeuren
en vouwwanden. Vanaf nu kan
men bij ons terecht voor een compleet pakket ramen en deuren.
Door ons geproduceerd, geleverd
én vakkundig gemonteerd.”
OMRU levert de aluminium
ramen en deuren aan eigenaren
en (af)bouwers van motorschepen
en tankers. Maar het zijn ook veelgevraagde producten voor toepassing in werkboten, duwboten,
sleepboten, boten voor hulp- en
reddingsdiensten, pontons en
veren. En vergeet ook de passagiersvaart niet. Steeds meer rede-

seren. Stiller wordt het aan boord
bijna niet.”
De isolatiewaarde (U-waarde)
van de OMRU-profielen voor de
binnenvaart bedraagt standaard
± 2,68 W/m².K (globale isolatiewaarde). “Deze kunnen wij optioneel verder verbeteren tot ± 1,1 W/
m².K (globale isolatiewaarde). Dit
doen wij door aan de binnenkant
van de spouw een speciale coating
aan te brengen.”
“Een andere interessante optie is
raam-tracing. Door het glas te verwarmen heeft de scheepseigenaar
bij extreme temperaturen nooit
last van hinderlijke condensvorming. Zeker bij nieuwbouw het
overwegen waard.”
rijen rusten hun vloot uit met de
maatwerkramen en -deuren.

Eigen productie
“Onze
deuren,
schuifdeuren
en vouwwanden maken wij op
basis van thermisch onderbroken profielen. We hebben diverse
standaardmodellen in ons assortiment, maar er is ook altijd maatwerk mogelijk. Zo kunnen wij
deuren in elke gewenste RAL-kleur
leveren. En voorzien van een glaspakket dat beantwoordt aan uw
wensen op het gebied van geluidsisolatie en/of klimaatbeheersing.
Vraag ons naar de vele opties en
mogelijkheden.”

Voor het ontwerpen en bouwen
van schepen en boten gelden
strenge veiligheidseisen. OMRU’s
scheepsramen zijn ISO 3903gecertificeerd en voldoen aan alle
wettelijke technische voorschriften. Om daaraan te voldoen,
moet onder andere de mechanische sterkte van de raamprofielen
uitgebreid worden getest door
middel van zogeheten druktests.
“Misschien geen verrassing, maar
zowel onze thermisch onderbroken vaste ramen als klapramen
met klemblokken hebben deze
tests glansrijk doorstaan. Een
mooi compliment voor onze

productspecialisten. En een extra
bevestiging van onze kwaliteit.”

Geluidsreductieproﬁel
“Vanzelfsprekend beschikken wij
bij OMRU over de kennis om voor
specifieke situaties de benodigde
glasdikte te berekenen volgens de
wettelijke normen voor de binnenvaart. Wat betreft geluidsreductie
kunnen wij ver gaan. Wij stellen een glaspakket samen waarin
wij de ideale combinatie maken
van spouwbreedte, glasdikte en
coatings. Met ons nieuwste profiel kunnen wij een geluidsreductie (Rw) van ± 50 dB (globale
geluidsverzwakkingsindex) reali-

Ramen of deuren nodig voor
een nieuwbouw- of reﬁtproject?
Neem contact op met Yvo de
Ruijter: +31 (0)6 20 35 14 24.
Of vraag een offerte aan via
www.omruscheepsramen.com/
offerte.

Wij bedanken onze opdrachtgevers voor de prettige samenwerking in het afgelopen
jaar en wensen iedereen ﬁjne
kerstdagen en een gezond
2021!
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

Al p h a

n
d e s i gprojects

DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
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

Foresta Trading bv
Pompen • Appendages • Advies
Ampèrestraat 8d, 4004 KB Tiel
T +31 (0)344 87 02 81
E info@foresta-trading.nl
I www.foresta-trading.nl

Wij danken al onze relaties voor de prettige samenwerking en het in ons
gestelde vertrouwen. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed,
maar vooral gezond, nieuw jaar!

63

Kerstspecial

15 december 2020

De zekerheid van continuïteit

24/7

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig

2021
• STEVENDOKKEN • ABC DEALER • STUURMACHINES EN ROEREN
• IVR KEURINGSSTATION • IJZERWERK / REPARATIE
• TOTAAL ONDERHOUD • REVISIE MOTOREN • HERMOTORISERING
• HYDRAULIEK / DRAAIERIJ • AFBOUWKADE 140 METER • NIEUWBOUW

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

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

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

Stolt-Nielsen Inland Tanker Service

Wenst U een behouden vaart
en een gezond en voorspoedig 2021

Stolt-Nielsen
Switzerland AG

Stolt-Nielsen
Inland Tanker Service B.V.

Baarerstrasse 149
CH-6302 Zug
Tel
: +41 41 766 30 20
E-mail : SNSAGBargemanagement@stolt.com

Westerlaan 5
3016 CK Rotterdam
Tel
: +31 10 299 66 88
E-mail : SNITS@stolt.com

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

Prettige feestdagen
en een voorspoedig

• Scheepsluiken
• Havenservice

2021

• Stalen vloeren
• Alle reparaties
boven de waterlijn

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

Prettige kerstdagen, en een
gelukkig en gezond nieuwjaar!

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

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

FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR!

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

Appendages en instrumentatie voor
leiding, tank en machinerie
21.450,22.450,24.550,25.550,-

Fijne
feestdagen

Postadres
Postbus 22
2680 AA
Monster
Nederland

Kantoor
Vlotlaan 506
2681 TX
Monster
Nederland

T. +31 174 280 371
F. +31 174 280 853
E. info@pandid.nl
W. www.pandid.nl

26.450,-

38.700,77.500,-
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Engine Brands – Coverage
Quality certified spare parts suitable for

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DXC(S) - DZC
ABC
COCKERILL TR 240
MAK 20/25/32/43/453AK/453C/551/552
32/40CD 48/60B
MAN
WARTSILA 20/22/WN25/26/32
540/640/628
DEUTZ
PIELSTICK PC 2.5 / 2.6
JENBACHER 3/4/6 series
CATERPILLAR 3400/3500
CUMMINS KTA , QS
And other brands

wenst u

ontspannen

feestdagen
en een

succesvol

2021

binnenvaartkrant.nl

www.imse.org
info@imse.org
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 PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021! 

Passie voor uw schip

AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

Uw werf in het Noorden voor: hellingen (nu 80 mtr.), keuringen, reparaties-,
ombouw-, inbouw schip of motor, sleepdienst met verhuur pontons

Dank voor uw vertrouwen, goede feestdagen
en een meer dan gezond 2021.

DRAAIENDE BOLDERKOP

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

sales@dromec.nl

WWW.DROMEC.NL

Scheepswerf Delfzijl BV v/h Hunfeld | info@scheepswerfdelfzijl.nl | Farmsum / Delfzijl | +31 596 613 446
Member of Otaria Group

www.scheepswerfdelfzijl.nl

setting sail for a new year!

May the new year bless you with Health, Happiness, Success and Peace, Hope & Togetherness with your Family & Friends…

Have a Beautiful Christmas and a Wonderful, Happy and Healthy New Year!
We don’t always see each other, but we will always be there for one another.
Board of Directors, Management Team and Employees of MF Shipping Group

Hogelandsterweg 14, 9936 BH Farmsum, P.O. Box 86, 9930 AB Delfzijl, The Netherlands
Tel: +31 596 63 39 11, E-mail: contact@mfgroup.nl, www.mfshippinggroup.com
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Wij geven
10 miljoen
aan onze
sector
Wij zijn TVM. Opgericht als coöperatie. Bij ons gaat
het niet om het behalen van zoveel mogelijk winst,
maar om onze klanten zo goed mogelijk te helpen.
Dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld.
Dus steken wij de helpende hand toe in een tijd
dat onze sector het lastig heeft door corona.
Hoe? Door geld te geven aan onze Nederlandse
(zakelijke) klanten.
Hoeveel? 10 miljoen euro!

Samen voor een gezonde toekomst van onze sector.

Kijk voor meer informatie op
www.tvm.nl/gezondetoekomst
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Dé specialist in scheepsverzekeringen

EOC
EEN
U
T
S
WEN
ND
E
R
A
V
V O O RT
!
R
A
A
J
NIEUW

r
180 jaa n
e
kennis g
ervarin

Onderlinge
Geen winstoogmerk
Slagvaardig is voortvarend
OOK
S DE
T I J D E N E N!
DAG
T
S
E
E
F

24/7 K
BEREI
BAAR

088 6699500
@EOCverzekering
/EOCverzekering

eoc.nl

BERG
MARITIEME
MEETSYSTEMEN

Wij wensen u fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
TER STEEGHE RING 51-53 | 3331 LX ZWIJNDRECHT | TEL. 0183 - 648 248 | INFO@BERGMM.NL | WWW.BERGMM.NL

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen
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Maak kans op een prijs
Heeft u de puzzel voltooid en de oplos-

sing van de zin onderaan gevonden?
Mail die dan naar klantenservice@
binnenvaartkrant.nl en maak kans op

15 december 2020

een leuke prijs. Om mee te doen met
de prijsvraag, moet uw correcte oplossing uiterlijk 12 januari bij ons binnen

zijn. De winnaar maken we bekend in
de tweede krant van 2021, die op 19 januari verschijnt.
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Wij wensen u
sfeervolle
feestdagen
en een voortvarend

2021

Wij danken alle relaties voor het vertrouwen om elk schip
de juiste handtekening te mogen geven.
Wilt u dat ook? Wij nodigen u van harte uit! Bel of mail ons:
Willemsen Interieurbouw & scheepsbetimmering bv
T: (026) 325 03 36 • E: info@willemsen-interieurbouw.nl • I: www.willemsen-interieurbouw.nl

In
In tune
tune with
with
the
the world
world

Het afgelopen jaar was voor ons allemaal erg uitdagend.
Ondanks de moeilijke periode kijkt Scylla vooruit naar een
nieuw jaar met hopelijk veel hoogtepunten, mooie
samenwerkingen en nieuwe innovaties!

Together straight forward to the day of tomorrow.
Antwerp, the world’s best home port.
Together straight forward to the day of tomorrow.
Antwerp, the world’s best home port.
www.portofantwerp.com
www.portofantwerp.com

71

Kerstspecial

15 december 2020

Laatste Maaskruis herinnert aan
drijversroute Roermond-Luik
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het enig overgebleven Maaskruis
staat bij Vucht op de Maasroute
tussen Roermond en Luik.
Het kruisbeeld is opgeknapt
door projectbureau Maasvallei
in samenwerking met de
gemeente Maasmechelen en de
Heemkundige Kring Vucht. Er
zijn ook een infobord en een
picknickbank bij geplaatst.
Maaskruisen stonden vroeger op
de plaats waar de vaargeul in de
rivier veranderde en ook het
lijnpad van oever wijzigde. Bij
het kruis was een offerblok om
bescherming af te dwingen voor
een veilige overtocht.

Verdronken
Ter hoogte van het kruis, haakte
de lijndrijver zijn paard af, stak
een geldstuk in het offerblok dat
aan het kruis hing, steeg weer op
zijn paard en dreef het de Maas in.
Half wadend, half drijvend bereikten lijndrijver en paard de andere
oever en zetten hun tocht met het
schip voort. Jaarlijks las de pastoor
van Vucht van de geofferde munten een mis ter nagedachtenis aan
de lijndrijvers die het afgelopen
jaar bij de overtocht waren verdronken.
Er stonden vroeger meerdere

van zulke Maaskruisen langs de
drijversroute, maar het kruisbeeld
in Vucht is het enige exemplaar dat
bewaard is gebleven.
De Maas was vóór de kanalisatie
een moeilijk bevaarbare rivier. ’s
Winters door hoogwater en ’s zomers door de vele ondiepten en
bochten. De Maasschippers oogstten dan ook veel bewondering.
Das was pure noodzaak, want de
rivier was 400 jaar geleden de enige vervoersweg door Limburg.
Voor Luikse kolen, Maaslandse
bakstenen, Naamse steen, hout,
kalk en marmer naar Holland.
Retour namen Maasschepen van
Dordrecht gedroogde vis, haring,
zout, kaas, specerijen en olie
mee naar Maastricht en Luik. Die
steden dankten hun groei en
ontwikkeling aan de Maashandel. Venlo, Roermond, Eijsden,
Urmond en Blerick speelden een
actieve rol in de Maasvaart.

Schippersgilde
In de 17e eeuw was in Venlo een
belangrijk deel van de bevolking
betrokken bij de handel en het
transport ver de Maas: kooplieden,
schippers, huurvaarders, zakkendragers en lijndrijvers. In Venlo
was de Maashandel goed georganiseerd en de schippers, huurvaarders en lijndrijvers waren verenigd

in een gilde. Het gildebestuur
schreef voor aan welke eisen een
nieuw lid moest voldoen en stelde
werktijden, lonen en tarieven vast.
Lijndrijvers wachtten met hun
paarden op vaste plekken langs
de Maas totdat een schipper
hen inhuurde om een konvooi
schepen of een enkel schip
stroomopwaarts te trekken. Zij
hadden een gevaarlijk beroep met
gevaar voor eigen leven.

Koppeltje
De Maashandel was traditioneel
een moeizame aangelegenheid,
waarvoor een behoorlijke uitrusting vereist was. Een Maasschipper
die lid was van het schippersgilde,
was eigenaar van een zogeheten koppeltje. Een klein konvooi
Maasschepen, bestaande uit een
hoogmast met daaraan gekoppeld
een vlieger en een of meerdere
ponten of aken.
Voor
het
stroomopwaarts
manoeuvreren van het koppeltje
waren tenminste drie knechten
nodig. Eén met een bootshaak
op het voorschip om obstakels te
vermijden, één aan het roer en een
lijndrijver bij de paarden op het
jaagpad.
Afhankelijk van de grootte en de
lading van het koppeltje werden
één tot vier paarden ingezet, die

Het zilverkleurig geschilderd Maaskruis met een gietijzeren heiligenﬁguur staat bij Vucht (gemeente Maasmechelen) langs de Maas
(foto Noud van der Zee)

deels eigendom waren van de
schipper en deels ingehuurd werden bij lijndrijvers. De schepen
maakten stroomafwaarts gebruik
van de stroming en werden bij
gunstige wind geholpen door het
hijsen van het zeil.
Lijnpaarden waren op het scheeps-

trekken getraind en bleven altijd
in rechte lijn met de treklijn. Daardoor stonden zij schuin op de
Maasdijk en zetten ze hun vooren achterbenen op een speciale
manier. Zij kruisten min of meer
de poten om voorwaartse trekkracht uit te oefenen.

KONUTHERM WENST U EEN GEZOND 2021,
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN BEHOUDEN VAART
IN HET NIEUWE JAAR!
Ook in 2021 komen wij weer graag bij u aan boord.
Voor advies, service en onderhoud en belt u met:

 +31 (0)35 303 49 10

Fijne feestdagen en boeiend 2021!
>97% roet reductie I >90% stikstofreductie I Geluidsdemping
id
thermal flu
Konutherm
e
e
n
rs
eteldoo
systems k

Ook in 2021 helpen wij u met
groene en slimme oplossingen
voor een schonere wereld!

www.xeamos.com
Bijsterhuizen 24-16 | 6604 LL Wijchen | info@xeamos.com

Baarnsche dijk 6 A8 • 3741 LR Baarn • The Netherlands
T + 31 (0)35 303 4910 • E info@konutherm.nl • www.konutherm.nl
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Verhoog uw rendement
Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming
Verlaag uw kosten

Standtijd motorolie verlengen?
Start samen met ons
een project op uw schip!
Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak?
Scan dan de QR-code en lees ons verhaal!
SCAN MIJ!

m a r i n e . d e n h a r t o g b v. c o m
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Volvo Penta Benelux
wenst u hele fijne feestdagen

15 december 2020

75

Kerstspecial

15 december 2020

Schipperskerstfeest 2020: thuis te volgen via livestream

“Schitterend licht in de nacht”
Na uitgebreid overleg hebben de
organisatoren besloten dat het
traditionele Schipperskerstfeest op
Tweede Kerstdag beslist moet doorgaan.
Dat zal door corona wel zijn met een
klein publiek in de zaal. De kerstviering
is echter ook via een livestream thuis te
volgen.
De verwachting is dat daardoor een recordaantal mensen de dienst zal volgen. Het
bijzondere aan deze viering is dat de Nederlandse Kerk aan de Ruhr in Duisburg en
de Koningskerk in Rotterdam voor het eerst
in de geschiedenis het Schipperskerstfeest
gezamenlijk organiseren.
Ook is het de eerste keer ooit dat de twee
binnenvaartpastors, Dirk Meijvogel en
Louis Krüger, de gelegenheid hebben om

gezamenlijk in een kerstdienst voor te gaan.
Daarmee gaat een langgekoesterde droom
in vervulling.

Muziek
Het thema is “Schitterend licht in de nacht”.
Er wordt muzikale medewerking verleend
door Talitha Nawijn, Henk Doest en The
Choir Company Vocals onder leiding van
Maarten Wassink.
De zangcarriere van Talitha Nawijn begon
rond 1992 toen zij de eerste prijs won in de
EO-talentenjacht. Inmiddels is ze bekend
als zangeres in de Ronduit Praise Band en
als zangleidster op Opwekking. Ze wordt
tijdens het Schipperskerstfeest begeleid door
de bekende pianist, producer en liedjesschrijver Henk Doest.
Ook The Choir Company werkt weer mee.

Dit koor heeft al eerder bij een Schipperskerstfeest opgetreden. Ze hebben een
aanstekelijk repertoire dat oud en jong
aanspreekt. Hun bijdrage wordt gekenmerkt
door professionaliteit en hoge kwaliteit.

Collecte voor De Gaarkeuken
Hoewel de organisatoren graag zoals vorige
jaren honderden mensen hadden willen
verwelkomen, wordt het aantal aanwezigen
dit jaar vanwege corona beperkt tot dertig.
Toch is gekozen voor voor een muzikaal
programma van hoogstaand niveau aan te
bieden, vooral gericht op degenen die via
livestream meekijken.

dagen per week warme maaltijden voor
wijkbewoners die in armoede of eenzaamheid leven. Samen eten is lekkerder en gezelliger!
Donaties voor deze collecte zijn van harte
welkom op IBAN NL54INGB0009031009
ten name van Werkgoep Schipperskerstfeest
onder vermelding van ‘collecte stichting
Gaarkeuken’.
De livestream is op Tweede Kerstdag
vanaf 16.00 uur te volgen via:
https://koningskerk.org/schipperskerstfeest2020
https://binnenvaartpastoraat.nl

Ook dit jaar is er een collecte, deze keer
bestemd voor de stichting Gaarkeuken van
Rotterdam. De Gaarkeuken verzorgt vijf

FKH Batterijen: “Ook in 2021 een positieve
bijdrage aan uw energie en succes”
VaarKracht coronaproof met WaterHuis
In zeven jaar tijd heeft de vrijwilligersorganisatie VaarKracht circa 8000 kankerpatiënten en hun
dierbaren een dagje uitwaaien op het water aangeboden. De laatste jaren 1.600 per jaar. Kosteloos.
Ruim 300 schippers, 30 charterschepen en 100 vrijwilligers namen deel.
Toen kwam corona en VaarKracht werd van de waterkaart geveegd. In 2021, maar wellicht ook later
zullen vele schepen te klein zijn en charters mogen maar de helft van het gebruikelijke aantal gasten
meenemen. Wat nu? Natuurlijk zoeken we grotere schepen, maar dat is onvoldoende om de
toenemende vraag te kunnen opvangen. De oplossing zoeken wij in de aanschaf en in gebruik
nemen van een WaterHuis.
Het WaterHuis biedt de kankerpatiënt met zijn of haar gezin, familie of vrienden een coronaproof verblijf.
Het is stabiel en ruim met diverse kamers en het heeft een heerlijk buitenterras. Het is op het water en
voor ons heel belangrijk: het WaterHuis is niet alleen in het vaarseizoen, maar het hele jaar te gebruiken.
Ook ziekere patiënten die zijn aangewezen op brancard of rolstoel kunnen er gebruik van maken.
Met het WaterHuis krijgt VaarKracht nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met Stichting
Ambulancewens, hospices en ziekenhuizen. Met het WaterHuis én de Privé- en GroepsVaartochten
kunnen meer mensen die leven met kanker zich ‘even een moment geen kankerpatiënt’ voelen.
De aanschaf van een WaterHuis is begroot op € 100.000. Wij vragen u om ons financieel of facilitair
te steunen! Iedere euro brengt het WaterHuis dichterbij! Bedrijven die het WaterHuis sponsoren bieden
we een mooi sociaal maatschappelijk rendement. VaarKracht heeft een ANBI erkenning.

“Na een bewogen 2020 staan wij voor een
nieuw jaar, waarin wij de hoop koesteren
dat het een minder onzekere tijd zal zijn.
Batterijen zijn er om energie te geven.
Wij willen in het aankomende jaar een
positieve bijdrage leveren aan energie én
uw succes.”
“Eén telefoontje naar (024) 373 88 75 en
binnen de kortste tijd staat een van onze
monteurs met uitgebreide apparatuur en
uitrusting voor u klaar, om het schip de benodigde energie te geven!”
FKH Batterijen adviseert scheepseigenaren
over aanschaf en onderhoud van start- en

tractiebatterijen, omvormers en laders.
“Vanuit onze vestiging in Nijmegen wordt
door geheel Nederland, België, Duitsland
en Noord-Frankrijk geleverd. De service is
zeven dagen per week en 24 uur per dag
beschikbaar.”

Contact
Wilt u meer informatie?
Mail of bel Robert Rust
robert.rust@vaarkracht.nl
06 547 18 647

Dankuwel
“Wij bedanken onze bestaande relaties voor
het in ons gestelde vertrouwen en verwelkomen een ieder die zich bij ons meldt in
de toekomst. Wij wensen u alvast een voorspoedig, succesvol en gezond 2021 toe.”

VRIJE DONATIE

www.fkhbatterijen.nl

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl
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Esco wenst u een
voorspoedig 2021!

Met de QuickShift®
vaart u comfortabeler dan ooit

E

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

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

www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn
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Nieuw JMR-611

Bedankt!
Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons het afgelopen jaar heeft
gegeven. Wij kijken uit naar een gezond en mooi 2021.
alphatronmarine.com
binnenvaartkrant kerst editie.indd 1

Wij wensen al onze relaties
ﬁjne Kerstdagen en een gezond
en voorspoedig 2021

02/12/2020 16:58:05

GJV Diesel Service wenst u
gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2021 toe.

ADMINISTRATIEKANTOOR PROCURA
Persoonlijk en betrokken • advies en administratie
Nieuw adres

Laan der Verenigde Naties 40, 3314 DA Dordrecht
Correspondentieadres: Postbus 9178, 3301 AD Dordrecht • 078 6127888
info.procura@xs4all.nl • www.administratiekantoorprocura.nl

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam | 0184 67 92 25 | www.gjvdieselservice.nl

79

Kerstspecial

15 december 2020

Mooie orders, uitstekende producten en betrokken medewerkers

De Waal gaat toekomst met vertrouwen tegemoet
Het afgelopen jaar is
allesbehalve saai te noemen
voor machinefabriek De Waal.
In samenwerking met Verhaar
Omega is een nieuw product
op de markt gebracht. Deze
Equadrive is een 360 graden
draaibare, volledig elektrische
poddrive. Er is afscheid genomen
van Johan Verlaan en binnenkort
hoopt De Waal een nieuwe
directeur te verwelkomen.
Ondanks de onzekere tijden
die het coronavirus met zich
meebrengt, draait De Waal op
volle toeren en de service- en
reparatieafdeling doet het goed.
Als kers op de taart tekende De
Waal op 4 december een contract
met Concordia Damen voor de
levering van het complete pakket
aan voortstuwings- en manoeuvreerproducten voor de veertig
LNG-binnenvaartschepen
van
Shell. “Een prachtige order die
ons de komende jaren een goede
bodem in de bezetting geeft”,
aldus eigenaar Marco de Waal.
Met de contractondertekening
is de laatste maand van het jaar
goed begonnen voor De Waal. “De
kwaliteit van de producten, de
leveringsbetrouwbaarheid,
onze
uitstekende facilitaire voorzieningen, een goede prijs-kwaliteitverhouding en een jarenlange
goede
samenwerking
gaven
voor Concordia Damen de doorslag om weer voor De Waal te
kiezen”, aldus Marco de Waal.
Concordia Damen bouwt voor
Shell veertig LNG-schepen van 110
x 11,40 meter voor het vervoer van
diesel, benzine, biobrandstoffen
en chemieproducten tussen voornamelijk Nederland, Duitsland en
België.

De 135 meter lange ‘Waalkade’.

De Waal is vanzelfsprekend erg
blij met deze mooie opdracht.
“Het is voor het eerst dat wij zo’n
grote opdracht voor veertig schepen hebben gekregen”, aldus sales
engineer Matthijs Versluis. In concrete cijfers komt deze opdracht
neer op veertig dubbelschroevers,
160 roerbladen, veertig stuurmachines, tachtig schroefasinstallaties, 160 Green Award gecertificeerde binnen- en buiten-seals, en
daarnaast nog vele aanverwante
producten zoals remmen, ﬂenzen
en stromingskappen.

Equadrive
Versluis: “Concordia Damen en
De Waal werken al jarenlang op
een fijne manier samen. We zijn
dan ook erg dankbaar dat zij ook
voor deze opdracht voor De Waalkwaliteit hebben gekozen. Het is
een mooie kers op de taart.”
In april 2021 wordt het eerste

schip in de scheepslift verwacht,
daarna volgt er elke maand een
nieuw schip. Dit betekent dat er
de komende drieënhalf jaar iedere
maand een nieuw Shell-schip bij
De Waal aan de kade ligt. Daarnaast wordt voor de verdere afbouw van deze schepen gebruik
gemaakt van de 135 meter lange
‘Waalkade’, aangezien De Waal
hiervoor beschikt over uitstekende
facilitaire voorzieningen. “Ook de
service in de toekomst is met ons
ervaren team aan servicemonteurs,
voor deze schepen gegarandeerd”,
voegt Versluis hier nog aan toe.
De Waal is altijd bezig met innoveren en produceren. Voornamelijk op het gebied van aandrijven
en manoeuvreren. In november is
de allereerste Equadrive onder het
mts Kratos geplaatst, een mooie
samenwerking met Verhaar Omega. De eerste resultaten zijn veelbelovend; nu al is het verbazingwekkend hoe stil deze poddrive is. De
Tesla van de binnenvaart wordt hij
al genoemd.
Deze nieuwe Equadrive is 360
graden draaibaar en volledig
elektrisch. Vanwege ruimtebesparing aan boord, de rechtstreekse
schroefaandrijving zonder tandwielen, natuurlijke waterkoeling
en een ﬂuisterstille werking biedt
deze poddrive met elektromotor
‘onder water’, veel voordelen. In
het nieuwe jaar worden de resultaten verder gemonitord en geanalyseerd.

technieken.” Het is een mooie toevoeging aan het toch al uitgebreide
machinepark van deze moderne
fabriek. Met de grote hoeveelheid
aan verspanende machines en vakbekwame draaiers, frezers en kotteraars onderscheidt De Waal zich
in de markt. Dit is een unieke fabriek voor de sector.

Toekomst
Al met al ziet De Waal de toekomst met vertrouwen tegemoet.
De machinefabriek gaat door
met het produceren van alle vertrouwde producten, waaronder de
bekende Easyﬂow-roeren, complete schroefasinstallaties, stuurmachines en alle producten daaromheen.
“De komende bezetting met Shellschepen geeft ons een mooie basis
om verder vanuit te werken. Ook
de samenwerking met Verhaar
Omega voor de Equadrive gaan we

verder optuigen. Verder produceren we steeds meer voor de visserijsector en voor superjachten. Met
betrekking tot dit laatste marktsegment zijn we bijzonder trots dat
we dit niveau aan kwaliteit bereikt
hebben. We draaien zo mee in de
wereldtop met onze besturingssystemen.”
“De Waal is een gezond bedrijf
met uitstekende producten en
betrokken en kwalitatief goede
medewerkers. Op hen ben ik
het meeste trots. We staan goed
bekend in de nieuwbouw maar
ook de reparatie trekt aan. Hier
zijn we op voorbereid; we hebben
met onze scheepsliften, kades, torenkranen en grote machinepark
alles in huis om snel te kunnen
schakelen”, aldus Marco de Waal.
“Uiteindelijk draait alles bij ons
om de klant, die willen we ontzorgen en snel weer in de vaart
brengen.”

Nieuwe draaibank

Eigenaar Marco de Waal.

Naast innovatie en het produceren van mooie nieuwe producten
draait ook de reparatie- en serviceafdeling goed. Marco de Waal:
“Omdat bij ons nieuwbouw en
reparatie door elkaar heen lopen,
hebben we ervoor gekozen om
een tweede, nieuwe schroefasbank
voor schroefassen tot 11 meter aan
te schaffen. Naast de bestaande
bank van 12 meter lang kunnen
wij zo met moderne middelen de
toekomst verder tegemoet treden.
Met deze extra draaibank verdubbelt onze schroefascapaciteit en
kunnen we nog sneller leveren. De
nieuwe draaibank is uitgevoerd
met de modernste besturings-

Sales engineer Matthijs Versluis.
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De ondernemers van Maasbracht wensen u
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2021
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Werken bij
The Blue World .nl

The Blue World
ER ZIJN MAAR WEINIG BEDRIJVEN WAAR JE COLLEGA’S OOK
VRIENDEN ZIJN. DAT IS ONZE KRACHT. OMDAT WE HET SAMEN
BETER WETEN DAN ALLEEN. OMDAT JE BIJ JE VRIENDEN GEWOON
DE WAARHEID VERTELT. EN OMDAT JE BIJ JE VRIENDEN OOK
GEWOON JEZELF KUNT ZIJN EN JE NIET HOEFT TE VERSTOPPEN
ACHTER HET LAATSTE TELEFOON MODEL OF DURE KLEDING.
EN OMDAT JEZELF KUNNEN ZIJN, GEWOON HEEL LEUK IS.
De basis voor vriendschap is vertrouwen. Daarom krijg je bij The Blue World al snel
veel verantwoordelijkheid. Je hoeft niet eerst 3 handtekeningen van managers
te verzamelen voordat je jouw plannen en ideeën kunt uitvoeren. We geloven
gewoon, in doen. Niet lullen, maar poetsen. En ja, dan gaat er helaas weleens wat
mis. Maar daardoor maken we onszelf juist elke dag een beetje beter en leren van
elkaar.

VASTROESTEN IN JE FUNCTIE?

Dat gaat je niet lukken bij ons. We veranderen namelijk continu. Dat vraagt flexibiliteit, maar het biedt je ook een hoop kansen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe functie
bij komt omdat we groeien. Of als je eigen functie verandert omdat je toe bent aan
je volgende stap.

EIGENZINNIG

GEWOON, DOEN

VRIENDEN

FLEXIBEL

Onze medewerkers of eigenlijk
vrienden zijn eigenzinnig. Die eigenzinnigheid verbindt ons. We zijn vaak
ergens heel erg voor of heel erg
tegen. Dat is niet zwart-wit, dat is
gepassioneerd. Maar we hebben altijd
een goeie onderbouwing. Want we
weten wél waarover we praten.
Zo niet, dan doen we niet alsof.
We gaan op onderzoek uit en komen
terug als specialist.

Er zijn weinig bedrijven waar zoveel
collega’s ook vrienden zijn. We zijn
eerlijk en direct, ook als dat moeilijk is.
We doen wat we beloven. En we staan
open voor kritiek. Vriendschap ontstaat
alleen bij gelijkwaardigheid. Daarom
kom je bij The Blue World niet snel
iemand tegen met een stropdas. Drink
je gewoon een biertje met de directeur.
En spreken we klanten en relaties persoonlijk aan.

Niet lullen, maar poetsen. Geen woorden, maar daden. In Rotterdam hebben
we er genoeg gezegdes voor. Bij The
Blue World noemen we dat nuchtere
ondernemersmentaliteit: gewoon, doen.
Je idee is niets waard zonder uitvoering. Wacht niet tot je idee perfect is,
want in onze markt ben je dan te laat.
The Blue World groeit door elke dag
een beetje beter te worden. Stap voor
stap, detail na detail: gewoon, doen.

Wij veranderen continu. We zijn één
van de duurzaamste bedrijven in de
Benelux in één bijzonder dynamische
maritieme markt. Dat vraagt een hoop
van medewerkers en onze relaties.
Flexibiliteit zit ons daarom in het bloed.
We zijn altijd kritisch, willen altijd meer.
We meten, experimenteren, trekken
onderbouwde conclusies. Iedereen
heeft een wensenlijst en weet 10
dingen die nu écht anders moeten.

BEN JIJ ONZE NIEUWE DRIJVENDE KRACHT?
SCHIPPERS EN KAPITEINS PAK DEZE KANS!
Wegens uitbreiding van onze bedrijfsvoering zijn we, in ons toekomstgerichte onderneming,
op zoek naar een nautische duizendpoot. Je komt in een Nederlands, professioneel, dynamisch, maar
vooral gezellig team!
Draai jij je hand niet om voor een lekker stukje varen, aansturen van een gezellig team jonge mensen,
onderhouden van contact tussen schip en derden? Vind je het leuk om mee te groeien en betrokken te worden in
ons mooie bedrijf?

WIL JE WETEN WAT WE JE TE BIEDEN HEBBEN?

Bel dan naar Patrick Hut 0655333583, of mail naar werken@theblueworld.nl
Wellicht tot ziens!

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

Bekijk alle schepen op theblueworld.nl
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WIJ WENSEN
IEDEREEN
FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN GOED
NIEUWJAAR
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SCHEEPSWERF MEPPEL

Wij wensen u een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar

WWW.SCHEEPSWERFWOUTLIEZEN.NL

WindeX Engineering B.V.

uw specialist op het gebied van:

•Airconditioning
•Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties
•Machinekamer- en ruimteventilatoren
•RVS volledig afsluitbare klaproosters

Fĳne feestdagen
en een gezond

2021!

Nous vous souhaitons
un joyeux Noël et une
bonne année
Eric : +32(0)478.21.25.76
Nathalie : +32(0)473.71.62.85
info@scheepsmakelaar.be
Boudewijn : +31(0)615595797
Durmakker 16 - 9940 Evergem

Houtschelf 5
3371 KB Hardinxveld-Giessendam

info@windex.net

www.WindeX.net

+31 (0)184 611322

WWW.SCHEEPSMAKELAAR.BE

ALS DE ONAFHANKELIJK
BINNENVAART EXPERT VERZORGEN
WIJ ALLE DOOR U GEWENSTE
EXPERTISEWERKZAAMHEDEN
VAN A TOT Z
Voor al uw:
• Schade-expertises • Taxaties • Diktemetingen
• Casco- en veiligheidsinspecties • Bouwbegeleidingen
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Bestevaer Expertise B.V. | Boelewerf 48 | 2987 VE Ridderkerk | +31 (0) 180 855 035 | info@bestevaerbv.nl | www. bestevaerbv.nl
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Corona brengt vakantieschip Prins Willem-Alexander in nijpende positie

Dringend op zoek naar extra fondsen
Normaal gesproken beleven
jaarlijks 2.000 zieke en
gehandicapte gasten een mooie
vakantie aan bord van de Prins
Willem-Alexander. Het schip
is speciaal uitgerust voor deze
doelgroep. Door corona kan
het vakantieschip, net als de
reguliere riviercruiseschepen,
echter niet varen. Dat slaat een
groot gat in de begroting van
Stichting Varende Recreatie,
die het vakantie-hospitaalschip
beheert. Hierdoor kan het
onderhoud aan het schip
eigenlijk niet of nauwelijks
worden uitgevoerd.
Vakantieschip Prins Willem-Alex
ander kan niet zonder steun.
“Normaal niet, en nu helemaal
niet.” John Vierhouten, directeur
van Stichting Varende Recreatie is
er eerlijk over. “We kunnen gelukkig gebruikmaken van een aantal
coronaregelingen van de overheid:
de NOW-regeling als tegemoet
koming voor personeelskosten en
de TVL, voor een deel van de vaste
lasten. Maar dat is niet toereikend. Gevolg is onder meer dat we
helaas afscheid hebben moeten
nemen van het grootste deel van
de bemanning. We zijn terug
gegaan van tien naar vier medewerkers. Onder wie twee machinisten om de boel draaiende te
houden.”

zorginstellingen. Maar nu missen
we die inkomsten.”
De vorig jaar gestarte Beddenactie
loopt ook nog door. “Een goede
vakantie begint uiteraard bij een
goede nachtrust. We hebben nieuwe bedden en matrassen nodig
voor de 25 hutten van de gasten
en de 25 hutten van de vrijwilligers. Dat kost 150.000 euro. We
zijn goed op weg, maar we zijn er
nog niet.”
(foto Stichting Varende Recreatie)

“Zij krijgen gelukkig ook hulp van
een aantal vrijwilligers. Helaas
gaan er door het stilliggen ook
weer zaken stuk waar wij ook
bedrijven voor zoeken om ons te
helpen.”
Er zijn mensen die hem aanraden op een andere manier omzet
te maken. Bijvoorbeeld door het
schip ergens als hotelschip af te
meren. “Maar als je in Amsterdam
kijkt, liggen daar wel veertig schepen die voorzien zijn van Franse
balkons en jacuzzi’s en nog veel
meer luxe. Dan kiezen mensen
niet voor een hospitaalschip. Daar
moet je eerlijk in zijn. Dat is voor
ons dus geen oplossing.”

Twee weken
Van de veertig weken die het seizoen altijd duurt, heeft de Prins

Willem-Alexander in 2020 maar
twee weken kunnen varen. “Vorig
jaar hebben we groot onderhoud
gedaan. Het schip is ondertussen
bijna achttien jaar oud; dus dan
moet er wel het een en ander gebeuren. Het geld dat we vorige
winter hebben geïnvesteerd, hebben we niet kunnen terugverdienen. Nu is weer onderhoud nodig,
maar of dat financieel mogelijk
is, weten we nog niet. We koersen
achteruit op ons eigen vermogen.
Dat was al niet zo groot en inmiddels is het bijna verdampt.”
De directeur klaagt niet. Hij is blij
met de steun die de stichting het
hele jaar door krijgt. “Van sponsors, instanties, havenmeesters,
gemeentes en natuurlijk de vrijwilligers. Maar nu we niet kunnen varen, is dat niet voldoende”, aldus

Vierhouten. “We zijn aangewezen
op extra fondsen en donaties en
proberen op die manier te overleven. We hebben er een aantal ontvangen, onder meer van kerken.”

Beddenactie
“Niet alleen wij, ook andere goede
doelen hebben het moeilijk door
corona: fondsen krijgen veel meer
aanvragen dan anders. Wij hebben
daar nooit aangeklopt en sluiten
nu achter in de rij aan. Jammer
genoeg merk ik dat het misverstand bestaat dat wij bij de
Zonnebloem horen, en dat er dus
wel geld voldoende zal zijn. Maar
dat is niet zo. Wij zijn al bijna vijftig jaar zelfstandig en moeten ook
zelf voor het geld zorgen. In normale tijden kan dat grotendeels
door de verhuur van het schip aan

Volgend jaar
Vierhouten kijkt ondertussen reikhalzend uit naar volgend jaar.
“Het seizoen zal zo goed als zeker
niet in het voorjaar starten. We
hopen op juli voor het eerst weer
te mogen varen. Dan staan er ook
weer boekingen.”
“Onze doelgroep wil wel heel
graag, maar je merkt dat zorg
instellingen en bewoners heel
voorzichtig zijn. Logisch, aangezien zij kwetsbaar zijn en de meeste risico lopen door corona. We
hopen zo graag dat we hun weer
voor een mooie vaarvakantie kunnen verwelkomen...”
Kijk voor meer informatie over
Vakantieschip
Prins
WillemAlexander en de mogelijkheden
om de stichting te steunen op
www.vakantieschip.nl. De steun is
hard nodig om dit unieke vakantieschip boven water te houden.

84

Kerstspecial

15 december 2020

LOGISTIEK SPECIALIST BINNENVAART
INTERNATIONALE BEVACHTINGEN
TRANSPORT OVERNAME
SPECIAAL TRANSPORTEN
WWW.AMERSHIPPING.NL

Arcus

wenst u fifijjne Kerstdagen
en een gezond en
succesvol 2021

Amer Shipping wenst
alle vrienden, bekenden en relaties
fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Airconditioning • Mechanische ventilatie • Overdrukinstallaties • Koel/vries installaties

AIRCO LUCHTGEKOELD

+31 (0)78 648 3 648
arcuseurope.com

VENTILATOREN

VENTILATIEKAPPEN

Warme feestdagen toegewenst
en houd uw hoofd koel in 2021
Kerkeplaat 8a • 3313 LC Dordrecht • +31 (0)85 486 1350 • info@climalogic.nl

pi20022_arcus_kerstadvertentie_2021_130x188mm.indd 1

07-12-2020 10:43
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Elburg Yachting & Jachtcenter Elburg
samen verder
Elburg Yachting is uw internationale jachtmakelaar in het mooie plaatsje Elburg gelegen aan het Veluwemeer.
Ons verkoopkantoor met daarbij de verkoophallen en de verkoophaven, bevindt zich aan de doorgaande vaarroutes
van de randmeren. Het enthousiaste team van Elburg Yachting verzorgt graag het gehele dienstenpakket rondom
aan- en verkoop van motorjachten.

Alle werkzaamheden, reparaties of
zelfs een complete refit kunnen in
Elburg op eigen terrein worden
uitgevoerd. De werf in Elburg beslaat
60.000 m2, waarvan er maar liefst
25.000 m2 overdekt is.
Op het terrein bevinden zich in
totaal achttien hallen, waaronder uitnodigende showrooms en verkoophallen, professionele spuitloods voor
jachten tot circa 30 meter, een loods
voor houtbewerking, een 100-tons
Marine Travellift en een 30-tons
scheepskraan. Daarnaast zijn er
diverse ligplaatsen te water en op de
kant beschikbaar.

Wij staan zeven dagen per week voor
u klaar en er zijn circa 150 kwaliteitsmotorjachten in Elburg te bezichtigen.
Elburg Yachting heeft EMCI (European
Maritime Certification Institute)
gecertificeerde en beëdigde makelaars
in dienst die lid zijn van de NBMS
(Nederlandse Bond voor Makelaars in
Schepen).
Als sinds de begindagen van Elburg
Yachting zijn er met regelmaat relaties
uit de binnenvaart die wij mogen
verwelkomen in ons verkoopkantoor,
welke via ons hun plezierjacht
verkopen, en net zo vaak mogen we
de ‘beroepsjongens’ helpen bij het
vinden van hun droomjacht.
De focus bij Elburg Yachting ligt op
kwaliteit, service en tevredenheid. Gelukkig is de kwaliteit ruimschoots aanwezig
in het aanbod dat u kunnen presenteren. Dit is zichtbaar in de vorm van stoer
gelijnde jachten, zwaargebouwde trawlers, mooi rondlopende kotters, en van tijd
tot tijd een voormalig beroepsvaartuig dat is omgebouwd tot jacht.

Wij nodigen u dan ook van harte uit
om onze permanente botenshow van
150 schepen te komen bezoeken en tevens een kijkje te nemen op het zojuist
overgenomen Jachtcenter met haar kranen, intern transportsystemen, de vele
hallen, de jachthaven en de watersportwinkel.
Een wandeling door de prachtige vestingstad Elburg met haar fraaie botterhaven
maakt een bezoek aan Elburg helemaal compleet.

Met die extra aandacht voor kwaliteit en onderhoud komt er meer nadruk te liggen
op het verkoopproces en dan met name op de technische keuring, een standaard
onderdeel van een aankooptraject bij Elburg Yachting.
Elk verkooptraject is maatwerk, er is namelijk geen enkel traject welke hetzelfde
verloopt.
Wij begeleiden u graag bij het gehele verkooptraject en voeren de werkzaamheden uit die daarmee samenhangen; van prijsstelling tot transport, van
BTW-zaken tot registraties, en uiteindelijk de oplevering en uitbetaling via onze
Stichting beheer derdengelden Elburg Yachting.
Wij ondersteunen u graag.
Elburg Yachting heeft recent Jachtcenter Elburg overgenomen om deze voor
Nederlandse begrippen unieke fullservice jachtwerf annex haven en de daarop
geleverde dienstverlening op de welbekende wijze voort te zetten. Het plan is om
de op het terrein aangeboden dienstverlening verder uit te breiden, de kwaliteit
van het aanbod te verbeteren en u als klant nog beter te ontzorgen.
Op de nieuwe website van Jachtcenter Elburg, www.jachtcenter.nl, kunt u zich
een goed beeld vormen van wat het Jachtcenter allemaal te bieden heeft.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het kopen of verkopen van een
motorboot?
Neem dan contact met ons op of kom eens langs te Elburg.
Onze verkoophaven met ca. 150 motorboten is zeven dagen per week geopend.
Maandag - Zaterdag 09.00 – 17.00 uur
Zondag 12.00 – 17.00 uur
www.elburgyachting.nl
0525 - 68 68 68

Team Elburg Yachting & Team Jachtcenter Elburg
hopen u snel in Elburg te mogen begroeten.

www.elburgyachting.nl
www.jachtcenter.nl
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VOLG ONS OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/ROOTPAINTING

Wij bedanken al onze klanten en
wensen iedereen een fijne kerst
en een voorspoedig 2021

BEKIJK ONZE PROJECTEN IN ONS PORTFOLIO OP:



WWW.ROOTPAINTING.EU

Wij wensen
iedereen een
fijne kerst
en een
succesvol

2021!

UW LEVERANCIER VOOR:

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

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

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een gezond 2021!
Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

Hilto bv is lid van :

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden
T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl
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“Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels
korter 2020
“

Fotocredits: Admix

Sandøy, de eerste volledig elektrische ferry

Welkom IMS Werkendam B.V!

Primeur! Bij Holland Shipyards Group rolde de “Sandøy” uit de scheepsbouwhal.
Het is de eerste volledig elektrische ferry die in Nederland gebouwd is.

WMI verwelkomt IMS Werkendam B.V. als nieuw lid!

Het schip wordt in de komende weken verder op de werf in HardinxveldGiessendam afgebouwd voor opdrachtgever Brevik Fergeselskap uit
Noorwegen. De emissieloze ferry (42 x 11 meter, 98 passagiers, 16 auto’s) gaat
de plaats Brevik verbinden met de eilanden Sandøya and Bjørkøya. Diverse
WMI-leden werken mee aan de (af)bouw van deze innovatieve ferry.

Het bedrijf is een van de grootste verfspuiterijen van Nederland.
De Surface Professionals van IMS beheersen diverse schilder- en spuittechnieken
voor bijvoorbeeld keukens, meubels, kunst- en buitenobjecten. IMS is een
vooraanstaande partner van interieurbouwers van binnenvaartschepen en
superjachten en een welkome aanvulling op het maritieme cluster van Werkendam
en omstreken!

Welkom Nobel Waterwerken B.V!

Wethouder op bezoek bij de De Uitvindfabriek

WMI heet Nobel Waterwerken B.V. welkom als nieuw lid!

Het techniek-hart van wethouder Matthijs van Oosten van Gemeente Altena ging
wat sneller kloppen. Hij was op bezoek bij de De Uitvindfabriek in Breda, waar
groep 6 van CBS de Verrekijker uit Waardhuizen (gem. Altena) kennismaakte met
techniek. De didactische vaardigheden van de wethouder werden ook benut: hij
ging gelijk aan de slag om de kunst van het solderen uit te leggen.

Het Werkendamse bedrijf richt zich op de uitvoering en begeleiding van
werkzaamheden op en om het water. Nobel heeft een vloot van drie
werkschepen, twee begeleidingsvaartuigen en diverse pontons.
Met deskundige, ervaren medewerkers werkt Nobel o.a. aan de bouw, inspectie
en onderhoud van waterbouwkundige kunstwerken zoals bruggen, sluizen,
stuwen en afmeerfaciliteiten. Daarnaast verleent Nobel ook assistentie bij duiken leidingwerkzaamheden.
Kortom: een multifunctioneel bedrijf dat een mooie aanwinst is voor het
maritieme cluster van Werkendam e.o.!

Gemeente Altena en Werkendam Maritime Industries hebben gezamenlijk
een programma ontwikkeld om basisschoolleerlingen spelenderwijs kennis te
laten maken met techniek. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er 860 leerlingen
aangemeld voor verschillende activiteiten. We hopen dat meer jongens en meiden
voor techniek kiezen - we hebben ze nodig!

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











4 constructiebedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Vakantie-hospitaalschip
Prins Willem-Alexander
wil iedereen heel hartelijk bedanken
die ons dit zware jaar
heeft door geholpen.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
en een gezond 2021.

15 december 2020

ALLES VERANDERT,
MAAR NIET WAAR WE
VOOR STAAN
SAMEN STERKER!

Wij hopen in 2021 opnieuw op uw steun om
onvergetelijke vakanties voor gasten met een
intensieve zorgvraag mogelijk te maken.

WWW.VAKANTIESCHIP.NL

WE HEBBEN EEN
BOODSCHAP
VOOR JULLIE:

SCAN DE CODE
OF GA NAAR:
KOOIMANMARINEGROUP.NL/2021
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MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

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

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

PRETTIGE
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FEESTDAGEN

PRETTIGE
FEESTDAGEN
wensenalalonze
onze bestaande
en...
WijWij
wensen
bestaande
en...
toekomstige relaties
toekomstige
relaties
prettige
feestdagen
eenvoortvarend
voortvarend
2021
prettige
feestdagen en
en een
2017

Wij wensen al onze bestaande en..

www.dolderman.nl | www.keerkoppeling.com

postbus 266, NL-3300 AG dordrecht | binnenkalkhaven 17, NL-3311 JC dordrecht
tel. +31(0)78-6138277 | fax +31(0)78-6144887 | info@dolderman.nl
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Broers Ufkes gaan terug naar Louis’ redders van weleer

Nalatenschappen leiden tot persoonlijke band met KNRM
DOOR EDWARD ZWITSER

Er waren eens twee broers. Jan en
Louis. De één werd jaren geleden
door de KNRM met stormachtig
weer uit een penibele situatie
gered. Voor de ander was dit één
van de redenen de KNRM tot
erfgenaam te benoemen. Jan:
“Louis was echt heel blij met die
mannen. En ik ook…”
De broers Jan en Louis Ufkes zijn
makkelijke praters. Aan de stamtafel in het boothuis van KNRM
Stellendam worden de anekdotes
moeiteloos aan elkaar geregen.
De mannen zijn beiden fanatieke
zeilers. Op een stormachtige dag
in 2007 ging het echter helemaal
mis voor Louis. Hij voer solo toen
hij in het Slijkgat, voor de kust van

De Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij redt en
helpt mensen die in nood zijn
op zee en de ruime binnenwateren. De vrijwillige bemanningen komen jaarlijks ongeveer
2.500 keer in actie waarbij
meer dan 4.000 mensen veilig
aan land worden gebracht.
Voor de instandhouding is de
KNRM volledig afhankelijk
van donateurs, schenkingen en
nalatenschappen. Meer info:
www.knrm.nl.

(foto Matty van Wijnbergen)

Stellendam, gedesoriënteerd raakte. "Ik was bijna thuis, toen ik de
aanloop van het Slijkgat niet kon
vinden. Door de harde wind lagen
de tonnen plat en was het water
één grote witte massa geworden.
Ik besloot mij te oriënteren op de
vuurtoren van Ouddorp, maar heb
die koers blijkbaar te lang vastgehouden, want op een gegeven
moment raakte ik de bodem.”

Oplettend oog
Door de hoge golven werd Louis’
scheepje meerdere malen opgetild
en teruggesmeten op de ondiepte.
Louis: “Alles piepte en kraakte,
een angstige gewaarwording.” Zijn
eerste ingeving was zwemmend
proberen het strand te bereiken.
Eric Rodenhuis, schipper van
de Stellendamse reddingboot
Antoinette, is zeer stellig in zijn
reactie. “Dat had je nooit gehaald,

Louis!” Op een zeekaart wijst
Rodenhuis de plek aan waar Louis
toentertijd strandde. Hij wijst vervolgens aan hoe de stroming liep.
“Je was naar open zee gedreven en
dan was het maar de vraag geweest
of we jou met die zeegang hadden
gevonden.”
Louis zegt blij te zijn dat het
oplettende oog van vuurtorenwachter Kees Tanis dit scenario
heeft voorkomen. Louis: “Ik was
bíjna gesprongen, tot ik op een
gegeven moment twee vuurpijlen
waarnam. Die kwamen van de
vuurtoren, voor mij het sein dat
ik was gezien en dat de KNRM in
Stellendam mij zou komen redden.”
Weer thuis heeft Louis de film van
zijn redding nog een paar keer
afgespeeld. “De vraag ‘wat was er
gebeurd als ik was gesprongen?’
heeft mij danig uit mijn slaap ge-

houden.” Als hem wordt gevraagd
hoe hij naar zijn redders kijkt, is
Louis stellig. “Ik ben ze enorm
dankbaar. Het is niet niks wat zij
doen. En dat allemaal vrijwillig!”
Tijdens het hele gesprek zit reddingbootschipper Eric Rodenhuis
er rustig bij. Hij geniet zichtbaar
van het weerzien met Louis en
is blij met het besluit van Jan de
KNRM in zijn nalatenschap op
te nemen. De ervaren schipper is
zich zeer bewust van het feit dat
de KNRM afhankelijk is van goede
gevers zoals Jan.

Executeur
Jan en zijn vrouw Nellie zochten
uiteindelijk contact met de KNRM
en na enkele gesprekken besloten zij de KNRM tot erfgenaam te
benoemen. Daarnaast wordt de
KNRM ook de executeur. Voor de
KNRM een erezaak en een uiting
van dank voor de te ontvangen
bijdrage, voor Jan en Nellie direct
een zorg minder. De afwikkeling
van de nalatenschap is in goede
handen.
Meer weten over schenken en
nalaten aan de KNRM? Vraag het
gratis inspirerende verhalenboek
Wie goed doet… aan via www.
knrm.nl/boek. In dit boek staan
de mogelijkheden op een rij en
het geeft antwoord op de vraag
hoe reddingboten aan hun naam
komen. De 75 reddingboten zijn

bijna allemaal vernoemd naar hun
schenker of naar een overleden
dierbare. Achter die namen schuilen prachtige verhalen.

Binnenvaartwimpel
Door de aankoop van de KNRMbinnenvaartwimpel steunt u het
werk van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
De KNRM is voor haar voortbestaan geheel afhankelijk van
vrijwillige bijdragen.
Speciaal voor de schepen van
de binnenvaart en de chartervaart is er de tijdloze grote
wimpel van 50 x 100 centimeter. Gemaakt van stevig
scheepsvlaggendoek, afgewerkt
met lusje en koord, rondom
tweenaalds
gezoomd.
De
wimpel is voor 14,90 euro
(inclusief BTW) rechtstreeks
te bestellen bij Faber Vlaggen:
www.fabervlaggen.nl.

IEDERE DAG VAN
NEGEN TOT VIJF

OF TWEE WEKEN
AAN BOORD EN
TWEE WEKEN VRIJ?
#gavoordebinnenvaart

wereldvandebinnenvaart.nl

Meld je aan voor één
van de open dagen!
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een veilig en gezond 2021!

www.interstreambarging.com

• SAFE
• PROFESSIONAL
• SOLUTION-DRIVEN

1 ISB

18, 19 & 20 MEI 2021
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

BEZOEK DE
WEBSITE

Het roer gaat om

Transformatie in de binnenvaart
@Maritime_EH

Maritime Industry

200920 MI21_210x297_adv VisitWebsite.indd 2

Maritime Industry Gorinchem

Maritimeindustry1

WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
01/12/2020 09:37
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Kok Geurt Bor van internaat De Prinsenvaart: “Ik laat de kinderen het weekmenu samenstellen”

Koken met Kerst: iedereen doet mee
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Geurt Bor is de kok van internaat De
Prinsenvaart in Maasbracht. Al sinds 1985.
Eerst nog bij het Prins Bernhard-internaat
en na de fusie in 1990 met De Maasvaart
in de toen ontstane Prinsenvaart. Dertig
jaar geleden woonden er nog tachtig
kinderen. Nu kookt Bor voor 25 kinderen.
Naast kok is hij vertrouwenspersoon voor
de kinderen en groepsleiding en hoofd
bedrijfshulpverlening.
Hoe bereiden jullie je in het internaat voor
op de kerstviering?
“Dat is verschillend. Het ene jaar doen we
dat in de aula samen met de kinderen, ouders en leiding. Het andere jaar gebeurt dat
in de groepen.”
Als het met de coronaregels mag
en kan, en de kerstviering is
centraal in de aula… hoe pak je het dan
aan?
“Als voorbereiding ga ik met de kinderen rond de tafel zitten en vraag ik: “Wat
vinden jullie een lekker kerstdiner?’ In
het verleden viel vaak de keuze op zelfgemaakte frietjes. Die worden in de keuken
gesneden en voorgebakken. Ik voeg dan
voor de kerstviering aardappelkroketjes en
-puree toe. We stellen samen het menu vast:
vooraf een soepje, meestal is dat een runderbouillon. Gevolgd door het hoofdgerecht:
een varkenshaasje met roomsaus of kip stroganoff. De derde keuze is een wildgerecht:
een stoofpotje. Als groenten serveren we
stoofpeertjes, sla en bloemkool met kaassaus. Het nagerecht is vanille-ijs met een
toefje slagroom en een chocolademousse.”
Hebben de kinderen een rol bij de bereiding
van het kerstdiner?
“Onze kinderen helpen mee met sla en
tomaten wassen, komkommer en augurk
in dunne plakjes snijden en bloemkool
in kleine roosjes bereiden, peertjes en
appels schillen, een dressing maken voor
de sla, appelmoes bereiden en in schaaltjes
doen. Dat soort dingen…”
En de soep?
Geurt: “Die maak ik meestal zelf. De soep
is heet en wordt door de medewerkers naar
de aula gebracht en opgediend. Zij zitten
bij hun eigen kinderen en ouders. De rangschikking van de tafels en de versiering van
de aula gebeurt door de leiding. Kinderen
dekken vooraf de tafels: borden, bestek en
glazen. Ouders en leiding drinken een biertje of een glas wijn tijdens het diner. Voor de
kinderen is er frisdrank.
Na het dessert houdt onze directeur John
Logtenberg een toespraak. Hij memoreert
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en
brengt een toost uit op het nieuwe jaar. Dat
is het einde van de kerstviering. Kinderen en
ouders keren dan terug naar de groepshuizen.”
En als Kerst in de groepen wordt gevierd?
“Dan heb ik als kok een andere rol. Ik beperk me tot het geven van advies aan kinderen en leiding. Adviezen over wat de ingrediënten zijn van een bepaald gerecht en

De kinderen helpen in de keuken.
(foto De Prinsenvaart)

Geurt Bor: “Ik vraag de kinderen wat zij een lekker kerstdiner vinden.” (foto Noud van der Zee)

de hoeveelheden: hoeveel kilo van dit en
hoeveel liter van dat? Onze groepen hebben
de vrijheid op welke manier ze de voorbereiding uitvoeren. De ene groep kookt hun
eigen kerstdiner en de kinderen helpen mee.
In een andere groep zorgt de ene ouder voor
het voorgerecht, de andere neemt het hoofdgerecht voor zijn rekening en weer een ander bekommert zich om het nagerecht. Het
gerecht wordt thuis klaargemaakt en in de
keuken van het internaat opgewarmd.
Bij weer een andere groep maken kinderen,
ouders en groepsleiding samen een pan
erwtensoep. Die wordt op het einde van
een speurtocht opgegeten bij een ﬂakkerend
vuurtje in het bos.”
Elk kind mag dus assisteren. Hoe zit het met
de veiligheid?
“Ze mogen in principe alles zelf doen. Kinderen gebruiken kleine mesjes bij de bereiding. Ik probeer hen de snijtechniek bij te
brengen. Hoe ze hun vingers moeten houden zodat ze zich niet snijden. Ik ben wel
altijd in de buurt om op te letten.”

dag halen ouders de maaltijden in een tasje
af. In elk tasje zitten vijf maaltijden. Ook
andere varenden maken gebruik van deze
mogelijkheid. Ouderen, onder wie enkele
oud-schippers die in de buurt wonen, komen voor 5 euro een maaltijd nuttigen.”
Behalve kok ben je ook vertrouwenspersoon
voor de kinderen en het personeel. Hoe com-

bineer je dat?
“Kinderen die ergens niet tegen de leiding
over durven of willen praten, kunnen bij mij
terecht. Ze kunnen alles tegen mij zeggen als
ze met een probleem zitten. Ik probeer hen
dan advies te geven of hen te verwijzen naar
een andere instantie. De combinatie kok en
vertrouwensman maakt dat deze baan zo interessant is voor mij.”

Uw gesprekspartner
voor de binnenvaart

Hoe zit het met corvee?
“Elk kind wordt op het internaat een of
meerdere keren per week ingeroosterd voor
corveedienst. Ook als er niet gekookt wordt.
Bij het eten hoort het afruimen van bord en
bestek en het in- en uitruimen van de vaatwasser.”
Hebben de kinderen inspraak in het weekmenu?
“Ze zijn af en toe een moeilijke groep om
voor te koken. Kinderen zijn recht voor de
raap. Uitspraken als: ‘Ik lust dat niet, dan
eet ik het niet’, hoor ik weleens. Ik probeer
daar rekening mee te houden. Wanneer ze
het wél lekker vinden, komen ze me het ook
zeggen.
Ik stap weleens naar een groep en vraag hen
om zelf een weekmenu samen te stellen. Ze
gaan dan bij elkaar zitten en maken samen
een lijstje met gerechten. De gerechten die
ze kiezen, kook ik voor het hele internaat.”
Jullie hebben ook een maaltijdservice, staat
op de website. Wat houdt dat in?
“De maaltijdservice is opgezet voor ouders.
Heel veel schippers hebben tijdens het varen
onvoldoende tijd om te koken. Ze kunnen
hier diepvriesmaaltijden bestellen. Elke vrij-

WWW.ZICHTADVISEURS.NL/BINNENVAART

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs heeft een team dat gespecialiseerd
is in de binnenvaartsector. Zicht ontzorgt binnenvaartondernemers
en maritieme bedrijven daaromheen. Wij brengen risico’s in kaart en
dragen passende oplossingen aan. Van binnenvaartcasco-, auto- tot
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij helpen u graag met onze expertise!

Wij helpen u graag!
Johan Kelder
Matthieu Versluis
Rowdy Rijsdijk
Flora Cové
Agnes Wagemakers

Zicht adviseurs Breda
076-527 24 20
binnenvaart@zichtadviseurs.nl
www.zichtadviseurs.nl/binnenvaart

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

94

Kerstspecial

15 december 2020

Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Graag heffen wij met u het glas tijdens een gezellige bijeenkomst.
Helaas moeten we dat moment bewaren voor 2021.
De Wandelgang maakt plaats in het belang van de gezondheid van ons allen.

Geniet van
de feestdagen

en blijf
vooral gezond!

De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands
info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl
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We are the charge towards
electrification.

Wij wensen u een voorspoedig nieuwjaar en kijken uit naar mooie
en duurzame samenwerkingen in 2021.

CONCORDIADAMEN.COM

15 december 2020
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2020 was weer een jaar
om trots op terug te kijken!
SCHLOSS KATHARINEN

GEFO

THALASSA II

Fam. Maes - de Wilde

AQUATEAM

Aquateam Shipping B.V.

BRILJANT

R. Somers N.V.

VAN GOGH

GEFO

ODYSSEE

Ocean Shipping S.A.

SANTIAGO

De heer P. van Leemput

SOLUTION

Solution Maritiem B.V.

MY WAY

Schot-My Way V.O.F.

BREMANGER

AB Barging B.V.

ORINOCO

Orinoco N.V.

CANFORD

Euroshipping S.A.

VAN DYCK

GEFO

BALDER

Linkspan S.A.

SANTOS

De heer P. van Leemput

STORMVOGEL

Bagger-en overslagbedrijf M&M Heuvelman B.V.

SALACIA

Salacia Scheepvaart B.V.

NOORDPARK

Ms Noordkaap B.V.

TALISMAN

Veerman B.V.

ESPERA 21, 22, 23, 24

Slokkers-Driessen Duwvaart V.O.F.

BN 1098

Den Breejen Shipyard B.V.

BIRJO

KOMU Shipping BVBA

ANTVERPIA 100 EN 101

Fam. Willaert-Devos

BN 930

Den Breejen Shipyard B.V.

DANA

NECO Barging B.V.

BN 931

Den Breejen Shipyard B.V.

Wij danken u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar!
En wensen u een succesvol 2021 vol gezondheid, geluk en goede zaken!
RENSEN-DRIESSEN SHIPBUILDING B.V. SCHEEPMAKERIJ 150, 3331 MA ZWIJNDRECHT T: +31(0)78 - 619 12 33

WWW.RENSENDRIESSEN.COM

