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Sluis I in Oosterhout wordt als eerste aangepakt. (foto Rijkswaterstaat)
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RWS pakt Brabantse
bruggen en sluizen aan
Rijkswaterstaat vervangt versneld
de bedieningssystemen van
achttien bruggen en sluizen
in Brabant. Dat moet (deels)
helpen de vele storingen op het
Wilhelminakanaal en de ZuidWillemsvaart terug te dringen.
De
verouderde
bedieningssystemen stonden op de planning om gefaseerd vervangen te
worden, tussen 2022 en 2026.
Nu gebeurt dat dit jaar al.
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Rijkswaterstaat bedient de sluizen
en bruggen op het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart
vanuit drie bediencentrales: in
Helmond, Schijndel en Oosterhout.
De ICT-systemen voor besturing
en bediening van deze objecten

zijn aan onderhoud toe, aldus de
vaarwegbeheerder.
Binnenvaartorganisaties en verladers klagen al langer over de vele
storingen en stremmingen en pleiten voor het inhalen van achterstallig onderhoud. BLN-Schuttevaer
had daarover in februari een gesprek met Rijkswaterstaat directie
Zuid-Nederland. (lees het artikel
'Lobby loopt voor aanpak vaarwegen
Zuid-Nederland' op pagina 17)
“De objecten op deze vaarwegen
kampen de laatste tijd vaker met
storingen”, erkent Rijkswaterstaat. “Soms ligt een storing aan de
ouderdom van een object, soms
aan een incident.”
“Er lopen diverse onderhoudsprojecten en -programma’s bij
Rijkswaterstaat om dat aan te
pakken. Een deel van de storingen heeft te maken met de verou-
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derde bedieningssystemen die nu
nog op deze 18 objecten draaien.
De betrouwbaarheid van onze
infrastructuur in de Brabantse
kanalen daalt daardoor.”
Daarom is besloten de bedieningssystemen van de bruggen
en sluizen al dit jaar aan te pakken in plaats van de geplande
vervanging tussen 2022 en 2026.
Op die manier wil Rijkswaterstaat “de beschikbaarheid van
de Brabantse kanalen verbeteren,
totdat de bedieningstechniek van
alle op afstand bediende objecten in de Brabantse en MiddenLimburgse kanalen, grootschalig
aangepakt gaat worden.”

Hinder
Opdrachtnemer Istimewa Elektro
start in april met Sluis I (in Oosterhout) en Sluis II (in Tilburg)
in het Wilhelminakanaal. De
overige sluizen en bruggen volgen later dit jaar.
Er wordt geprobeerd om de hinder zo minimaal mogelijk te
houden, belooft Rijkswaterstaat.
Door bijvoorbeeld zo kort mogelijk en vooral in het weekend
te stremmen of te werken met
schutvensters.” Maar helemaal
zonder stremmingen of hinder
zal het werk niet gedaan kunnen
worden.
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Binnenvaart 2020: op Elbe in de min, op Main en
Donau in de plus
In het oosten van Duitsland heeft de binnenvaart vorig jaar
hardere klappen gekregen dan in de Main-Donau-regio. Dat blijkt
uit de jaarcijfers van enkele havenbedrijven.

Binnenvaartoverslag in Bamberg. (foto bayernhafen)

Verdieping Rijn duurt langer
en wordt duurder
Het verwijderen van ondieptes
in de Rijn tussen Wiesbaden en
St. Goar gaat niet alleen meer
kosten dan gepland, maar ook
langer duren.
In het Duitse Bundesverkehrswegeplan is voor het project 60 miljoen
euro gereserveerd. Uit vooronderzoek naar de technische haalbaarheid en de milieuconsequenties
is inmiddels gebleken dat dit niet
voldoende is. De exacte hoogte
van de meerkosten is niet bekend,
maar het zou in de miljoenen
lopen.
Daarnaast dreigt het project vertraging op te lopen. De ambitie was
om de werkzaamheden in 2030

te voltooien, maar het wordt een
complexe klus. Op verschillende
locaties moet gebaggerd worden of
rotsbodem worden weggefreesd.
Er zijn echter ook nieuwe kribben nodig om de waterspiegel te
verhogen zodat de vaargeuldiepte
overal 2,10 meter bedraagt. Het is
nu al duidelijk dat dit alles niet in
2030 gerealiseerd zal zijn.
De Rijnverdieping is nodig om de
binnenvaart ook in perioden van
lang en extreem laag water – zoals
in 2018 – draaiende te houden.
Als gevolg van klimaatverandering
zullen dergelijke periodes in de
toekomst vaker voorkomen, zo is
de verwachting.

Oostenrijk moderniseert
ligplaatsen op de Donau
In het kader van het Europese
project FAIRway Works
voeren Oostenrijk en Servië
werkzaamheden uit op de
Donau. Dat moet de rivier
beter bevaarbaar maken. Het
gebeurt met behoud en zelfs
optimalisatie van bestaande
natuurgebieden. Ze worden
door de Europese Unie vanuit
de Connecting Europe Facility
(CEF) meegeﬁnancierd.
In Oostenrijk worden drie ligplaatsen gemoderniseerd: in Linz,
Wildungsmauer en Wenen. In
Linz zijn de werkzaamheden eind
vorig jaar al gestart.
Eerder heeft Oostenrijk in het kader van FAIRway Works een nieuwe boeienlegger laten bouwen.

Eisernes Tor II
Servië gaat in 2022 en 2023 de
sluis Eisernes Tor II moderniseren,
waardoor de wachttijden daar zul-

len afnemen. De hinder voor de
binnenvaart blijft tijdens de werkzaamheden beperkt.
Verder gaat Servië boeien leggen
die op afstand kunnen worden
gemonitord.

De bayernhavens aan de Main
en de Donau, in Aschaffenburg,
Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg en Passau, sloegen in 2020
8,75 miljoen ton over. Dat was
6 procent minder dan in 2019.
Terwijl de spooroverslag met 11,6
procent afnam, groeide de binnenvaartoverslag met 6,5 procent
(naar bijna 3,2 miljoen ton).

Aangezien daar behalve de binnenvaart ook het spoor- en wegvervoer groeiden, is er in de modal
split van de haven niets veranderd.
De totale overslag (spoor, binnenvaart, weg) steeg met 5 procent
naar 4,25 miljoen ton. Het havenbedrijf ziet de groei als bewijs voor
de veerkracht van bedrijven in de
haven.

Veerkracht

Lockdown en
laagwater

Ook in Straubing, waar de haven
geen onderdeel is van de bayernhaven-groep, zat de binnenvaart in
de lift. De overslag in de Donauhaven klom naar 667.000 ton, het
op één na beste resultaat in de geschiedenis van de haven. 822 binnenschepen kwamen in Straubing
laden of lossen. Dat was het hoogste aantal ooit.

Langs de Elbe ziet het beeld er heel
anders uit. Daar konden de havens
uit de SBO-groep bij het begin
van de pandemie de vraag naar
scheepsvervoer amper aan. Dit
veranderde toen midden april de
waterstand zakte en de lockdown
van kracht werd.
In de zomer zorgde de stijgende

waterspiegel voor een tijdelijke opleving van het vervoer op de Elbe.
Vanuit Dresden werd veel projectlading (motoren, turbines et centera) naar Hamburg vervoerd.
Over het hele jaar gezien is het
binnenvaartvolume in de havens
van Dresden, Riesa, Torgau, Mühlberg, Dessau, Decin en Lovosice
met 3 procent gedaald, naar
112.000 ton. Het containervervoer
tussen Riesa en de havens van
Hamburg en Bremerhaven daalde
sterk, met 18 procent. Dat gold
zowel voor het vervoer over water
als per spoor.
De totale overslag in de havens
kwam uit op 2,64 miljoen ton.
Dat was 4 procent minder dan in
2019. Dat was overigens wel een
recordjaar qua overslag.

Rijkswaterstaat start met onderhoud
aan voorhavens Zeeuwse sluizen
Half april begint Rijkswaterstaat
met groot onderhoud aan tien
Zeeuwse voorhavens. Eerst zijn
de Kreekraksluizen, Vluchthaven
Tholen en sluiscomplex
Hansweert aan de beurt. Later
volgen ook de voorhavens
van de Bergsediepsluis,
Grevelingensluis, Katse Heule,
Postbrug, Vlakebrug, Slaakbrug
Tholen en de Zandkreeksluis.
Rijkswaterstaat renoveert de steigers en geleidewerken, controleert
en conserveert de constructies,
vervangt onderdelen door duurzamer materiaal. Daarmee moet
de levensduur met ten minste 25
jaar worden verlengd.
‘In deze voorhavens bereiken verschillende onderdelen het einde
van hun levensduur”, vertellen
uitvoerder Gerard Visser en omgevingsmanager Eline de Witte van
aannemer De Klerk. “Met name de
beschermlaag van steigers en geleidewerken is aan vervanging toe.

De Kreekraksluizen. (foto’s Rijkswaterstaat/Bereikbaar Zeeland)

Je ziet vooral aan de windkant dat
de verﬂaag hier wat dunner wordt.
Daarom verwijderen we de huidige laag en brengen we een nieuwe
aan, die weer jaren mee kan.”
De werkzaamheden duren tot
2023. Ze zijn onderdeel van het

project Samen werken aan een bereikbaar Zeeland.
Rijkswaterstaat
investeert
de
komende jaren fors in het onderhoud aan een groot aantal
bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland.

Kroatië
Samen met Kroatië is Servië ook
al FAIRway 2 Works aan het voorbereiden. De landen willen de
Donau in het grensgebied aanpakken, wat zorgvuldig moet gebeuren. Hier ligt immers een zeer
waardevol natuurgebied.
Bij alle projecten die via
FAIRway Works worden uitgevoerd
zijn behalve binnenvaart- ook
milieudeskundigen
betrokken.
Hiervoor is gekozen om balans
te houden tussen ecologische en
economische belangen.

Inspectie bij sluis Hansweert.
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Schuiven met aanlevertijden voor exportcontainers zit planning dwars

Containerbinnenvaart is verstoringen beu
De containerterminals in
Rotterdam en Antwerpen
maken de aanlevertijden voor
exportcontainers steeds korter
en schuiven er volop mee. Die
verstoringen leveren toenemende
problemen op bij de operators
in de binnenvaart. Daarover
trekt LINc, de vertegenwoordiger
van barge operators en inland
terminals, aan de bel.
De afgelopen tijd is er in toenemende mate sprake van hinder
door de verschuivende Cargo
Opening Times (COT) en Cargo
Closing Times (CCT): het tijdvenster waarbinnen containers voor
export kunnen worden aangeleverd op de zeehaventerminals.
Het effect zorgt niet alleen voor
verstoorde planningen, maar ook
voor spanning tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers.

Momenteel vaart minder dan de helft van de mondiale containerlijnvaart
volgens schema. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

Dupe
Dat verladers klagen bij de vervoerders lijkt in eerste instantie
logisch, aldus LINc. Maar volgens
het samenwerkingsverband van
de ledengroep Containeroperators
van het BCRB en de Vereniging
Inland Terminal Operators (VITO)
ligt de echte oorzaak bij een andere schakel binnen de logistieke
keten:
de
zeerederijen.
En
daarmee ook de oplossing.
Bovendien worden verladers en
expediteurs eerder geïnformeerd
dan de vervoerders, en die informatie zouden ze (sneller) moeten
doorspelen aan de barge operators.
De binnenvaartrederijen zijn
zelf namelijk ook de dupe van
de verstoringen. Dat komt door

het steeds grilliger patroon in de
aankomsten van de zeeschepen.
Momenteel vaart minder dan de
helft van de mondiale containerlijnvaart volgens schema. Daarbovenop komt de trend bij deepsea
terminals om het aanlevervenster
in te korten. Dat doen ze wegens
ruimtegebrek op de terminals.

Schaalvergroting
De COT en CCT zijn het gevolg van
de schaalvergroting en de grotere
callsizes van de zeeschepen. De
CCT is vooral bedoeld om tijdig,
al vóór aan de aankomst van het
zeeschip, alle geboekte containers
op de zeehaventerminal binnen te
hebben. De COT is juist bedoeld

Robert Kasteel stopt
als directeur bij CBRB
Robert Kasteel legt op 1 april
zijn taken neer als directeur
van het CBRB. Hoewel hij
met pensioen gaat, blijft
Kasteel verbonden aan de
brancheorganisatie. Hij gaat
verder als adviseur voor twee
dossiers: de voorgenomen fusie
met Koninklijke BLN-Schuttevaer
en milieu- en vergroening
(inclusief de Green Deal).
Robert Kasteel is sinds 2013
werkzaam als directeur van het
Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart. Daarvóór was hij als
directeur van binnentankvaartrederij Vopak/Interstream Barging
al zeer actief als bestuurslid van
het CBRB.
Het algemeen bestuur van het
CBRB begrijpt Kasteels keuze om
zijn functie neer te leggen, maar
is ook zeer verheugd dat zijn kennis en kunde op de twee belangrijke dossiers worden gewaarborgd
door Kasteels aanblijven als adviseur. Het bestuur heeft, gelet op

om te voorkomen dat te vroeg al
grote hoeveelheden exportcontainers op de terminal worden aangeleverd, om overbelaste stacks en
het vastlopen van de terminal te
voorkomen.
Vóór aanvang van de COT worden containers niet aangenomen
door de zeehaventerminal. Dat
geldt ook voor containers die al
onderweg zijn uit het achterland.
Als dan bij aankomst in de zeehaven de venstertijd is veranderd,
kan het binnenschip de containers
niet kwijt.
Het aanlevervenster is afhankelijk van de verwachte aankomt
(Estimated Time of Arrival, ETA)
van het zeeschip. “Echter, zodra
de ETA van het zeeschip wijzigt of
de boeking door de rederij wordt
doorgeschoven naar een volgende
afvaart (roll-over), heeft dit in veel
gevallen ook effect op de eerder
bepaalde en inmiddels in de keten
gecommuniceerde COT en CCT
van de boeking”, aldus LINc.
Die deed zijn noodkreet vlak
voordat de Ever Given vastliep in
het Suezkanaal. Dat zorgt voor

een verstoring die zijn weerga niet
kent.

Exportboeking
LINc vindt dat een belangrijke rol
is weggelegd voor de partij die de
exportboeking bij de rederij heeft
geplaatst: de verlader of de expediteur. Het vervoer per achterlandmodaliteit is feitelijk een afgeleide
van de exportboeking. De vervoerder heeft zelf geen directe invloed
op deze randvoorwaarden.
In 2019 is daar ook al over gesproken toen onder leiding van
Havenbedrijf Rotterdam afspraken
werden gemaakt in de Guideline
Containerbinnenvaart om de vertragingen op de terminals tegen
te gaan. Bij een aanpassing van de
ETA van het zeeschip of een doorgeschoven exportboeking moet de
verlader of expediteur via de zeerederij worden geïnformeerd, vindt
LINc. Vervolgens dienen zij ervoor
te zorgen dat die informatie bij de
binnenvaartoperator terechtkomt,
zodat ook die tijdig weet of de
container wel of niet kan vertrekken richting de zeehaven.

Stremming Suezkanaal bezorgt
hele logistieke sector hoofdpijn

Robert Kasteel. (foto CBRB)

de voorgenomen fusie met BLNSchuttevaer, besloten (nog) geen
nieuwe directeur aan te stellen.
In de nabije toekomst zal op zoek
worden gegaan naar een kandidaat die leiding gaat geven aan de
fusieorganisatie. De directiewerkzaamheden van Kasteel worden
verdeeld tussen de voorzitter, de
adjunct-directeur en enkele medewerkers.

De stremming van het Suezkanaal
veroorzaakt wereldwijde logistieke
chaos. Waar winkelketens en webshops zich zorgen maakten over
tekorten aan allerlei producten
– van wc-papier tot seksspeeltjes
– bezorgt de nooit eerder vertoonde verstoring de zeehavens en
achterlandvervoerders hoofdpijn:
hoe moeten ze de enorme toevloed van containers en andere
lading straks verwerken? Dti werkt
nog heel lang door in de logistieke
ketens.
De met circa 20.000 TEU geladen
Ever Given van rederij Evergreen,
liep dinsdag 23 maart vast op de
belangrijke verbinding tussen de
Rode Zee en de Middellandse Zee.

Daardoor kwam meer dan 320
schepen stil te liggen: containerreuzen, bulkschepen, tankers en
ook veetransporten. Andere besloten rond de Kaap te varen.
Het zag er gisteren (maandag
29 maart, vlak voor het drukken van deze krant) naar uit dat
de Ever Given helemaal los zou
komen en de vaarweg weer vrijgegeven kon worden. Dat was mede
dankzij de inzet van Boskalis en
dochterbedrijf Smit Salvage. De
Nederlandse inbreng was groter:
ook de ALP Guard werd ingeschakeld. Het vaartuig van ALP Maritime Services uit Rotterdam is een
van de sterkste slepers ter wereld.

Roerganger
Gek dat niemand suggereert dat
het blokkeren van het Suezkanaal
een terroristische daad was. Hoe
kun je globalisering mooier een
symbolische klap toebrengen dan
door een containerschip onwrikbaar
dwars te leggen in de kwetsbare
verkeersader tussen Oost en West,
die absoluut vitaal is voor beide?
Het zal wel gewoon een ongelukje
zijn geweest; het is voor een terroristische daad niet bloedig genoeg.
Voorlopig kan de roerganger van het
containerschip Ever Given zich erop
beroemen dat hij in z’n eentje de
olieprijzen omhoog heeft gekregen.
Gelukkig komt er een nieuwe verbinding bij om de noord, want het
duurt niet lang voor de route over
de Noordpool het hele jaar door prima bevaarbaar is. Dat hebben we
toch maar weer bereikt door zo hard
mogelijk te werken aan een zo groot
mogelijke uitstoot van broeikasgassen.
Niet alleen de transportsector is hier
debet aan. Vlak de koeien niet uit.
Het methaan dat zij dagelijks uitstoten is het meest eﬀectieve broeikasgas.
De Ever Given roept herinneringen op
aan het mts Waldhof, de tanker die
tien jaar geleden zonk en de Rijn een
ﬂink aantal weken blokkeerde. Maar
het is niet hetzelfde. Er waren bij de
Waldhof twee doden te betreuren
en het schip lag wel in de weg maar
blokkeerde niet fysiek de vaarweg.
Dat deed de Wasserschutz omdat ze
zich geen raad wisten met de lading
zwavelzuur en als de dood waren
dat die lading het milieu en mogelijk
mensen zou beschadigen. Later bleek
het schip ‘uit zichzelf’ te zijn leeggelopen en het zwavelzuur zonder veel
problemen in de snelstromende rivier te zijn opgenomen. Sorry, ik
moet dat altijd even vermelden,
want ik ben er nog steeds van overtuigd dat de binnenvaart toen met
een wekenlange stremming veel
onnodige schade werd toegebracht
door onterechte angsthazerij en het
niet durven nemen van verantwoordelijkheid. Ik zie datzelfde gedrag
nu bij de regeringen ten tijde van de
coronapandemie. Het liefst zouden
ze hun ‘beleid’ na elke nieuwe
besmetting bijstellen. Je ziet ze bang
zijn voor de toekomst, want die is zo
onzeker. In plaats van het land bij de
hand te nemen en vastberaden naar
de oplossing te werken, wordt het
roer in handen gegeven van een stel
virologen die daar echt geen kaas van
hebben gegeten. O jee het is onzeker,
nou dan kunnen we geen beslissingen nemen, laten we de koers maar
overlaten aan mensen die niet gekozen zijn en dus geen verantwoordelijkheid dragen.
Stel het land nou eens voor als een
groot containerschip en als het even
moeilijk wordt in een kanaal of zo,
geeft de kapitein het roer over aan
een discutabel groepje leken, wat
denk je dat er dan gebeurt? Precies!

EÉN POT NAT
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Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
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
Neue Festnetznummer: 0049 1715482268
Faxnummer: 0049 61335799044

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

Wij zoeken u als particulier!
Om aan de verzoeken van onze opdrachtgevers tegemoet te komen, willen wij onze vloot versterken voor
het vaargebied noord duitse kanalen, Rijn, Nederland
en België met schepen in de maat vanaf 80 x 8,20
tot max. 100 x 9,50 meter, gedekt met GMP+,
mogelijk met zone 2 See.
Uw vakkennis en onze bijna 70-jarige
ervaring in de binnenvaart kan een
vruchtbare partnerschap worden.
Wij streven naar persoonlijke en
lange samenwerking.
Is uw interesse gewekt, neemt u dan
contact op met dhr. van Vliet, voor
verdere informatie.
B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG
Tiefer 5 · 28195 Bremen · Duitsland
Tel.: +49 (0) 421/3054 - 229
sebastiaan.vanvliet@dettmer-group.com
www.dettmer-reederei.de

GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

MATROZEN, STUURMANNEN
EN KAPITEINS
met kennis en ervaring in de duwen sleepvaart. Zo hebben wij nog
diverse plekken beschikbaar in onze
vloot. Onze duw en sleepboten zijn
voornamelijk werkzaam in één van de
grootse havens ter wereld “The Port
of Rotterdam”. Onze vloot bestaat uit
negen sleep- en/of duwboten, diverse
pontons, bakken en werkschepen.

Onze werkzaamheden zijn zeer divers.
Zo houden wij ons bezig met het
transporteren van alle soorten bokken,
kranen en pontons. Begeleiden wij bij
het in- en uitdokken van de diverse
scheepswerven. Het assisteren van
zeeschepen, maar ook op het gebied
van opslag en bevrachtingen zijn wij
24/7 inzetbaar voor onze klanten.

PROFIELSCHETS
We zijn opzoek naar gemotiveerde en
flexibele teamplayers. Heren die bereid
zijn om net dat beetje extra te geven
voor zijn collega’s. Een goede mentaliteit
en uithoudingsvermogen zijn hierbij een

vereiste. Door weer en wind kunnen
jouw collega’s op je vertrouwen en jij op
hen. Wij hanteren een 7/7 vaarschema,
reiskosten en menage vrij. Solliciteren
ook mogelijk als zzp’er.

Ben jij uit het juiste hout gesneden en heb je interesse of vraag
naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 0614589315
en/of stuur ons een mail met jouw vragen of sollicitatie naar
personeel@vkvservice.nl.

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de
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Precisiewerkje met 3.000 ton zware deuren
Bij Zeesluis IJmuiden zijn half
maart de twee sluisdeuren
aan de kanaalzijde geplaatst.
Gedurende een 4-daagse operatie
zijn de stalen deuren met
uiterste precisie ingevaren in de
deurkas van het binnenhoofd.
Het gaat om de operationele
deur en de reservedeur.
Het plaatsen van de roldeuren
verliep in etappes. Eerst is de
operationele deur, die 3.000 ton
weegt, verplaatst naar de meest
zuidwestelijk bolder van het
binnenhoofd. Vervolgens is deze
sluisdeur met grote lieren 90

graden gedraaid en in de deurkas
gemanoeuvreerd.
Nadat de deur op de juiste positie
lag, is de sluisdeur gekoppeld aan
de bovenrolwagen, de aandrijving
van de deur, en de onderrolwagen.
Deze onderrolwagen zorgt ervoor
dat de deur over de railbaan op
de drempel van de zeesluis kan
rijden bij het open en sluiten van
de sluis.
Twee dagen later is de reservedeur
in het droogdok gebracht. Ook
deze deur is met behulp van lieren
gepositioneerd en tot op de vloer
van het droogdok afgezonken.

Het droogdok maakt deel uit
van het binnenhoofd van de zeesluis en zit naast de deurkas. Het
droogdok wordt afgesloten met
de droogdokdeur. De reservedeur
wordt ingezet op het moment
dat er onderhoud moet worden
gepleegd aan één van de operationele deuren.
Alle drie de deuren hebben om die
reden hetzelfde formaat: 72 meter
lang, 11 meter breed en 24 meter
hoog. Zodoende zijn ze uitwisselbaar.
In het droogdok kunnen de
deuren worden geïnspecteerd en
gerepareerd.

(foto Ko van Leeuwen)

Vlaamse regering kiest ringtracé voor Kanaal Bossuit-Kortrijk
De Vlaamse regering heeft haar
voorkeur uitgesproken voor
de de aanleg van een ringtracé
voor de opwaardering van het
Kanaal Bossuit-Kortrijk nabij
Kortrijk. Het gaat nog maar om
een voorkeursoplossing, maar
die is wel belangrijk om tot een
formeel besluit te komen.
Het Kanaal Bossuit-Kortrijk is een
schakel in het vaarwegennetwerk
tussen Vlaanderen, Wallonië en
Noord-Frankrijk. In de jaren 70 is
de vaarweg tussen Bossuit en het
industriegebied Kortrijk-Harelbeke

gemoderniseerd en toegankelijk
gemaakt voor schepen tot 1.350
ton.
Het laatste stuk nabij Kortrijk
tot aan de Leie is destijds niet
aangepast. Hierdoor kunnen tussen het industriegebied KortrijkHarelbeke en de Leie geen grote
schepen varen. Alleen kleine schepen tot 300 ton en de pleziervaart
kunnen het kanaal vanaf de Leie
bereiken.
Om de bedrijven op het industriegebied te bereiken, moeten vrachtschepen 138 kilometer omvaren
via de Leie, Gent en de Boven-

Schelde. Deze omweg komt te vervallen als het laatste stuk kanaal
wordt opgewaardeerd voor schepen tot 3.000 ton (klasse Va).

Twistpunten
Hoe men dit gaat aanpakken, is
al meer dan tien jaar onderwerp
van onderzoek. Het project heeft
al veel stof doen opwaaien. Twistpunten zijn onder meer de financiering en de milieucompensatie.
Er is herhaaldelijk geëist de plannen te laten varen, maar daar is in
het kader van het Europese SeineSchelde-project geen denken aan.

Het kanaal moet op een aantal
locaties worden verbreed en verdiept. Voor het laatste stuk vanaf
de Luipaardbrug tot de Leie zijn
meerdere alternatieven onderzocht. In dit vak bevinden zich
drie historische, beschermde sluizen uit de 19e eeuw.
Het ringtracé, inclusief de bouw
van een nieuwe sluis, geniet de
voorkeur boven het ‘rechtdoortracé’. Het omvat de aanleg van
een nieuw stuk kanaal vanaf de
Luipaardbrug, parallel met de R8,
naar de Leie. De exacte ligging er-

van moet nog worden bepaald.
Voor het gebied tussen het nieuwe kanaalstuk en de R8 zal ook
rekening worden gehouden met
erfgoed, recreatie en natuur.
De betrokken gemeenten en steden mogen nu formeel hun commentaar geven op het onderzoek
en de voorkeursoplossing van
de overheid. Dit wordt verwerkt
in een ontwerpvoorkeursbesluit
waarop iedereen kan reageren.
Deze stappen nemen enkele
maanden in beslag. Op z’n vroegst
kan er in het najaar van 2021 een
definitief voorkeursbesluit zijn.

OP DE RADAR
Het Binnenvaartcafé via Teams; voor alles een eerste keer!
Normaal gesproken wordt het binnenvaartcafé altijd bij het
Havenbedrijf van Rotterdam georganiseerd. Vanwege Covid-19
hebben wij besloten om het Binnenvaartcafé op een andere manier
plaats te laten vinden; via Microsoft Teams.
Wie waren er aanwezig?
Arwen Korteweg van Port of Rotterdam gaf een kleine introductie en voerde
het woord gedurende het Binnenvaartcafé. Marjan Kruijsdijk en Dagmar
Stolk van Bureau Voorlichting Binnenvaart stelden de vragen vanuit de
chat aan de sprekers, zodat de sprekers deze konden beantwoorden. Elke
spreker gaf een presentatie met bijpassend filmpje. Met een opkomst van
46 deelnemers was het een leuke en leerzame middag!
Hoe zag het programma eruit?
1. NewWays - Zuid-Holland; verbinding met verladers
Door: Babiche van de Loo, NewWays Zuid-Holland
Babiche van de Loo gaf een introductie over NewWays Zuid-Holland,
wat onderdeel is van het landelijke off-road programma. Ze vertelde dat
NewWays verladers stimuleert om de stap naar water en spoor te nemen.
Samen proberen zij joint corridors te bouwen. Wil je ook off-road gaan?
Dan kun je je aanmelden bij NewWays Zuid-Holland.

2. Labelsysteem binnenschepen
Door: Khalid Tachi, Expertise en-InnovatieCentrum Binnenvaart
Khalid Tachi vertelde over de vergroening van de binnenvaart. Om de
prestaties van schepen kenbaar te maken op gebied van duurzaamheid
heeft Khalid verteld over het invoeren van een labelsysteem voor de
binnenvaart. Dit geeft verladers meer zicht op de duurzaamheid van
transport over water.
3. City hubs & Elektrisch vervoer
Door: Frank Ardesch, Cityport of Utrecht en Geert-Jan van der Wielen, Citybarge
Frank Ardesch en Geert-Jan van der Wielen hebben verteld over Cityport
en CityBarge; concepten voor bouw en stadslogistieke stromen over
water. Met grote nadruk op zero emissie vervoer in de stad. Deze nieuwe
concepten zijn door deze partijen bedacht om de wegen rondom en in de
stad te ontlasten.
Benieuwd naar de sprekers van de volgende editie? Dan zien we je graag
terug tijdens het volgende Binnenvaartcafé op woensdag 16 juni 2021!
Dagmar Stolk
Communicatiemedewerker bij Bureau Voorlichting Binnenvaart
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BINNENVAARTPERSONEEL
RECHTSTREEKS VAN

TMLG

TMLG

Tussenpe
ussenperson
sonen

We hebben meer dan
1200 matrozen,
stuurmannen
en kapiteins in
onze database.

bemiddelaar

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

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

U

GEZOCHT MATROOS OP MTS:RELATIONSHIP
3WEKEN OP 3WEKEN AF. LUX. COND.
TEL: 0653924619

TEVREDEN
CLIËNT

DIRECTE COMMUNICATIE. EENVOUDIGERE EN GOEDKOPERE OPLOSSING

Gevraagd: kapitein of koppel voor mvs
85x8,20 m Vaargebied: België (beperkt NL)
Ideaal voor startende ondernemer. Overname
v.h. schip is mogelijk met vast werk en zonder
eigen vermogen. Inlichtingen: +31 611 370447
of +32 475 499448

STOFFERS
BEVRACHTINGEN
AMSTERDAM
HUURSCHIP GEZOCHT

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

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 !

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

M, 48j, zkt, mvs tot 86m, heeft gevaren, v.a.
voork. werkz. tegen kost/inw. 06-45636213

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

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Stoffers Bevrachtingen op zoek naar een
huurschip voor het vervoer van droge lading in het vaargebied Nederland / België.
Heeft u een kempenaar beschikbaar met minimaal 1000m3, dan kunt u contact opnemen
met Dhr. Bouman, telefoon: 020 -6 867021 of 06 - 29741078.

TE KOOP: mvs 1091 ton. Bj: 1959.
L: 80 B: 8,20 D: 2,52m. Motor: MAN 423 kW.
Technisch goed uitgerust schip.
CVO verlopen sedert 01/2021.
Vraagprijs: € 150.000
Info: +31 611 370 447 of +32 475 499 448
Mail: theomoons49@gmail.com

U ZOEKT PERSONEEL?

B.V. Bevrachtingscombinatie v/h H. Stoffers
Gyroscoopweg 94 - Westpoort havennr. 3326 - Amsterdam - www.stoffersbevrachtingen.nl

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

Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Gevraagd op duwboot

Schipper

Hét vakblad met het grootste bereik

VOOR MTS MONICA ZIJN WIJ OP ZOEK
NAAR EEN 1STE KAPITEIN.

Matroos op motorbeunschip

· 1000 ton
· Vaargebied is Gent - Terneuzen
· Van maandag tot vrijdag of in overleg

In bezit van patent tot Mannheim.
Adn Basis

T: 0032475519908 | Skyeshipping@hotmail.com

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

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

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

GEZOCHT:

Meer info

ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK!
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Dé maritieme
verzekeringsspecialist
Telefoon: 010 - 411 9595
Kijk op www.overvliet.nl

Wij bieden :
• Nederlandse voorwaarden
• 2/2 systeem
• Loon n.o.t.k.
Interfluvial Shipping b.v.
Contact: info@interfluvial.com
Tel: 06 184 651 18

GEZOCHT:
Schipper of koppel op motorbeunschip

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

Biesboschhaven Noord 1b
4251 NL Werkendam
T. +31 (0)183 502688

· 1000 ton
· Vaargebied is Gent - Terneuzen
· Van maandag tot vrijdag of in overleg
Meer info

T: 0032475519908 | Skyeshipping@hotmail.com
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Reﬁt voor duwboot Aquarius

Colofon

Spektakel bij SWB Sliedrecht

Binnenvaartkrant is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met
een oplage van 23.000 kranten,
verspreid in Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.
Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

Adres
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
+31(0)10 414 00 60
klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Redactie, Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur

Stroppen oké, takelen maar. (foto's Johan de Witte)

+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur

DOOR JOHAN DE WITTE

Rond het middaguur takelt de
bok Matador op donderdag 25
maart de duwboot Aquarius
van Rederij De Jong aan
wal bij Scheepswerf Boer.
Medewerkers van De Jong,
Bonn & Mees, Duikersbedrijf W.
Smit, experts, een ﬁlmploeg van
RTL 7, het journaille en lokale
belangstelling zijn de ﬁguranten
voor dit spektakel.
De SWB-crew gebruikt vandaag
de lunch op de kraanbaan om de
manoeuvres van sleepboot Pieter
L. te volgen, die de bok Matador
in positie brengt. Uitstekende kapitein, ouderwets vakwerk!

ken en een tandje erbij als het nodig was. De ANWB van de rivier!
Wij spelen daarop in.”
Bij de overname ging het roer niet
om. “Soms moet er onverwachts
gerepareerd of gereviseerd worden.
We kennen de scheepvaart lang
genoeg om te weten dat tegen de
wal liggen geld kost. Daarom ligt
het accent op kwaliteit en zo snel
mogelijk klaar zijn.”
“De Aquarius krijgt nieuwe buizen, we pakken de roeren aan.
Ook de verblijven worden volledig vernieuwd. Een ﬂinke klus die
we volledig op het einde van de
kraanbaan gaan realiseren.”

Aanpakken
SWB werkt zonder inspectie, maar
met klasse. Door kwaliteit van
reparatie en installatie zet
Scheepswerf Boer zich in de maritieme etalage. Op de vraag hoe het
er voor 2021 uitziet, antwoorden
Beljaars en Vermeulen: Reparatie,
vervanging van straalbuizen speelt
permanent, in direct aanpakken
zijn we sterk, aan een klant met
averij bieden we alle mogelijke
hulp.”
“Op onze locatie Het Plaatje
hebben we een reparatievoorziening voor meerdere schepen.
Op het ogenblik liggen er vijf,

+31(0)6-53244445

elk met wat kleinere werkzaamheden. Het dok is voor 90 procent
bezet. Er is volop werk met het
keuren van stuurwerken, moderniseren of vernieuwen. We pakken
elk systeem aan, niet alleen waar
het SWB-label aanhangt. Je hoort
ons niet mopperen.”

Sarah De Preter - Redacteur

Hier klinkt als dezelfde aanpak
en motivatie die spreekwoordelijk was voor Leo Boer. Vorig jaar
is Leo overleden, maar zijn werk
gaat door!

Sales, Advertenties,
Marketing

+31(0)6-22701893

Klantenservice,
Administratie, Boekhouding
Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers - Commercieel manager
Rica Adjis - Accountmanager

Vormgeving

Kijk voor meer informatie op
www.scheepswerfboer.nl.

vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Colinda van Iperen
Liene Jouwsma-Tomase

Collega Muller duwt de Aquarius
boven haar stroppen, toeschouwers volgen de bellenbaan van de
duiker die onderwater regisseert.
Wanneer hij opduikt geeft hij het
sein: stroppen oké, takelen maar.
De Matador maakt een buiging.
In een oogwenk staat de 325 ton
zware Aquarius aan de wal en gaat
SWB weer aan het werk.

Drukwerk
Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste

Overname

advertentie bij telefonisch doorgegeven

Want SWB heeft volgens de bedrijfsleiders Walter Beljaars en
Caroline Vermeulen “als vanouds
veel werk. Leo Boer heeft tijdens
zijn carrière samen met zijn medewerkers naam gemaakt in aanpak-

teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een

SGP kaart ligplaatsentekort in Zeeland aan

geautomatiseerd gegevensbestand

In Zeeland zijn te weinig
ligplaatsen voor de binnenvaart.
Tot die conclusie komt de
SGP in Provinciale Staten. De
fractie vraagt het college van
Gedeputeerde Staten daarom
te onderzoeken hoe extra
ligplaatsen gecreëerd kunnen
worden.

inhoud van zowel de papieren als

De afgelopen tijd heeft de SGPStatenfractie gesproken met verschillende binnenschippers en de
Zeeuwse afdeling van Koninklijke
BLN-Schuttevaer.

“Vooral de havens van Vlissingen
en directe omgeving vormen een
groot knelpunt. In de laatste tien
tot twintig jaar zijn hier acht ligplaatsen voor binnenvaartschepen
verdwenen.” Aldus Hans Rottier,
die de vragen heeft ingediend.
“Recent is daar het sluiten van de
PZEM-kade (ook wel kade Edisonpark) nog bijgekomen, waardoor
het tekort nog nijpender is geworden.”
De PZEM-kade aan het Kanaal
door Walcheren is afgesloten wegens de slechte staat van de dam-

wand. Deze kade valt onder het
beheer van de Provincie Zeeland.
BLN-Schuttevaer heeft gevraagd
om de kade zo snel mogelijk te
herstellen.
De enige plaats waar binnenvaartschepen in de binnenhaven van
Vlissingen nu nog mogen liggen,
is het sluiseiland, maximaal twee
schepen breed. In de praktijk blijken deze plaatsen vaak bezet door
zeezandzuigers, waardoor binnenvaartschippers bij aankomst vaak
geen ligplaats kunnen nemen.
De SGP-Statenfractie heeft Gede-

puteerde Staten gevraagd welke
regels worden gehanteerd bij het
afkeuren of opheffen van ligplaatsen.
Rottier wil dat het college met
havenbeheerder North Sea Port
gaat overleggen om iets te doen
aan de te krappe wachtfaciliteiten voor binnenvaarttankers in de
Sloehaven. Hij vraagt Gedeputeerde Staten om samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer te inventariseren op welke manier er extra
ligplaatsen voor de binnenvaart
kunnen komen.

of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige
de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij
Riomar en/of de betreffende auteurs en
fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

B I N N E N VA A RT V LO G
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartcijfers.nl
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WWW.SHIPVISION.NL
Volg ons op  
WWW.SHIPVISION.NL
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | NieuwbouwVolg
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VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
INRUIL MOGELIJK

Splendor
Fariona: 110 x 9,50 x 2,99
Afmetingen
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200 110 x 10.5 x 3.19

Bouwjaar
Afmetingen
110 x 9,50
x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
2.523
Hoofdmotor
Tonnage
2200 MTU
Bouwjaar :: : Fabr.
20074000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Mitsubishi, S12A-MPTK,
Hoofdmotor : Fabr. MTU
1550
Pk, Bj. 2008
12784000,
Pk, Bj.
2007

Livia
Nieuwbouw
Afmetingen
: 54.98 x Tanker
7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: 699 : 110 x 11.40 x 3.65

Bouwjaar
Afmetingen
54.98: x2021
7.25 x 2.65
Bouwjaar :: 1963
Hoofdmotor
:: Fabr.
Bam 12 M816, 700 Pk,
Tonnage
699 : Deutz,
Type ladingtanks
10 Centertanks
1981
Bouwjaar
: Bj.
1963
Ketelinstallatie
: Fabr. Heatmaster B.V.
Hoofdmotor : Fabr. Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 1981

TE KOOP GEVRAAGD

IN PRIJS VERLAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
Wendelien
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 84.97 x 9.50 x 3.17
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 1.713 vanaf
Bouwjaar : 1981
bouwjaar
vanaf
2000KW 735,
Hoofdmotor
: Fabr. Cummins
KTA-38-M1,
1013 Pk, Bj. 2006, revisie 2018

Nieuwbouw
duwboot
New York City

Afmetingen : 105
x 10.48
x 3.17
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 2.305
Bouwwerf
Maasbracht
Bouwjaar : 1995
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Levering
conditie
In overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 C, 1835 Pk,
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bj:: 2019
mei Maasbracht
Bouwwerf
Tinnemans,
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan
Ruijtenberg,
mobiel:
(0) 651 14 53 39
Merwestraat
4a, 4251
CR +31
Werkendam
Dolf
Cornet, mobiel:
+31
Telefoonnummer:
+31
(0)(0)
183646
50 92
54 12
33 80
e-mail:
info@shipvision.nl
Jan Ruijtenberg,
mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl

RP Tankschiffahrt AG

Paans Van Oord is specialist in bagger-, kust- en oeverwerken.
Met onze gedreven vakmensen en ons moderne, specialistische
materieel realiseren wij op een efficiënte en duurzame wijze een
breed scala aan activiteiten in de waterbouwsector.

Ben jij op zoek naar een uitdagende
functie op het water gecombineerd met
verantwoordelijkheid en afwisseling?
Wij zijn voor onze kraanschepen op zoek naar een

(INVAL) SCHIPPER
In de functie van schipper ben je in de breedste zin van het woord verantwoordelijk voor het kraanschip en ondersteun je de kraanmachinist. Je werkt
in teamverband aan mooie en uitdagende projecten waarbij veiligheid en
kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Wij vragen:
• Ruime ervaring op schepen in de binnenvaart
• Groot Vaarbewijs AB of Rijnpatent
• Affiniteit met kranen en waterwerk
• Rijbewijs B
• Radarpatent, marifooncertificaat (binnenvaart)
• Deel te nemen aan veiligheidscursussen (o.a. VCA, GPI)
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Basiskennis van MS Office
• Een zelfstandige collega met een flexibele instelling
• De bereidheid om van maandag tot en met vrijdag van huis te zijn

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

We beschikken over een vloot van een 17-tal tankschepen
met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton.
De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

Wie zoeken we?

We zoeken kapiteins voor wie varen op de Rijn een uitdaging is.
Kapiteins voor wie het werk op het water vrijheid en afwisseling betekent
in combinatie met verantwoordelijkheid nemen.
Heb je groot vaarbewijs, Rijn- & Radarpatent en ADN-certificaat?
Heb je een ADN C-certificaat? Nog beter!
Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?

Dan ben je diegene die we zoeken!

Wat bieden we?

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en
je impact kan hebben.
Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.
We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.
We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.

Wil je meer informatie?

Mail gelijk je vragen en gegevens naar: jobs@ippersonal.ch

Wij zijn voor onze kraanschepen tevens op zoek naar een

(INVAL) KRAANMACHINIST
In de functie van kraanmachinist ben je in de breedste zin van het woord
verantwoordelijk voor de kraan op het schip en ondersteun je de schipper. Je
werkt in teamverband aan mooie en uitdagende projecten waarbij veiligheid
en kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Wij vragen:
• Ruime ervaring met hydraulische en/of draadkranen
• Machinistendiploma of gelijkwaardig
• Affiniteit met varen en waterwerk
• Rijbewijs B
• Dienstboekje (binnenvaart)
• Deel te nemen aan veiligheidscursussen (o.a. VCA, GPI)
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Basiskennis van MS Office
• Een zelfstandige collega met een flexibele instelling
• De bereidheid om van maandag tot en met vrijdag van huis te zijn
Geïnteresseerd?
Reageer dan per mail op info@paansvanoord.com
Meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met
Leonard Speksnijder, telefoon 0651 947359.
Paans Van Oord bv is een dochterbedrijf van Van Oord Nederland bv,
onderdeel van de internationale waterbouwer Van Oord.
Paans Van Oord, Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam T 088 8265800 W www.paansvanoord.com
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Binnenschifffahrt hat die ständig ändernden
Anlieferfenster für Exportcontainer satt

E
IT

Die Containerbinnenschifffahrt leidet
zunehmend unter Verstörungen in den
Seehäfen Rotterdam und Antwerpen.
LINc läutet als Interessensvertreter von
Inlandterminals und Barge-Operatoren die
Notglocke.
In letzter Zeit führen ständige Änderungen
bei den Cargo Opening Times (COT) und
Cargo Closing Times (CCT) zu immer größeren Problemen. Es handelt sich um das Fenster, in dem Exportcontainer auf
Seehafenterminals abgeliefert werden können. Die ständige Anpassung dieses Zeitfensters bringt die Planung durcheinander
und führt außerdem zu Spannungen
zwischen Hinterland-Transporteuren und
ihren Kunden.
Die Beschwerden von Verladern an die
Adresse der Transporteure mögen einem auf
dem ersten Blick gerechtfertigt vorkommen.
Laut LINc liegt die eigentliche Ursache und
somit auch Lösungsansätze jedoch
woanders in der Logistikkette.
Binnenschifffahrtsunternehmen seien
Opfer der Störungen, die auf die
zunehmende Unregelmäßigkeit bei den
Ankünften der Seeschiffe zurückzuführen
sind. Derzeit hält sich weniger als die Hälfte
der internationalen Containerschifffahrt an
ihren Fahrplänen. Hinzu kommt der Trend
an Seehafenterminals, das Lieferfenster
wegen Platzmangels zu verkürzen.

Auch Binnenschiﬀfahrtsunternehmen seien Opfer der Störungen. (Foto Tekst & Toebehoren)

Größere Schiffe
Die COT und CCT finden ihren Ursprung
in der deutlichen Schiffsvergrößerung auf
See. Dadurch haben sich die Call Sizes der
Seeschiffe enorm erhöht. Mittels der CCT
sollen alle gebuchten Container rechtzeitig,
bereits vor der Ankunft des Seeschiffes, am

Rhein-Vertiefung verteuert und
verzögert sich
Die Beseitigung von Untiefen im
Mittelrhein zwischen Wiesbaden und
St. Goar wird nicht nur teurer, sondern
droht sich auch zu verzögern. Im
aktuellen Bundesverkehrswegeplan
sind 60 Millionen Euro für das Projekt
veranschlagt.

werden. Das wird voraussichtlich wegen
der Komplexität der notwendigen
Maßnahmen später.

Niedrigwasser

Bei den bisherigen Voruntersuchungen zur
technischen Machbarkeit und
Umweltverträglichkeit zeichnet sich aber
eine Verteuerung ab. Die Mehrkosten
könnten in die Millionen gehen.
Darüber hinaus droht sich das Projekt in
die Länge zu ziehen. Planungsgemäß soll
die Fahrrinne bis 2030 von derzeit 1,90
Metern auf durchgängig 2,10 Meter vertieft

Es müssen nicht nur Felsgrund abgefräst
und kiessandiger Flussboden weggebaggert
werden, sondern an einigen Stellen muss
darüber hinaus mit neuen Längs- und
Querbauwerken der Wasserspiegel angehoben werden.
Zwischen Wiesbaden und St. Goar sorgen
einige wenige Untiefen dafür, dass Schiffe
bei Niedrigwasser weniger laden als sie
könnten. Im extrem trocknen Jahr 2018
führte dies zu Milliardenschäden im
bundesweiten Wasserstraßennetz.

WWW.TMLG.EU
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DIREKTE KOMMUNIKATION, EINFACHERE UND KOSTENGÜNSTIGERE LÖSUNG

WIR SIND NONSTOP FÜR SIE DA.

Seehafenterminal eingetroffen sein.
Mittels der COT soll jedoch gerade verhindert werden, dass zu früh zu große Mengen
von Exportcontainern an die Seehafenterminals angeliefert werden, denn dies
führt zu einer Überbelastung der Terminals.
Vor Anfang der COT werden Container am
Seehafenterminal nicht angenommen. Dies
gilt auch für Container, die sich bereits auf
dem Weg aus dem Hinterland Richtung
Seehäfen befinden und bei der Ankunft im
Seehafen mit einer angepassten COT und
CCT konfrontiert werden. Maßgeblich für
das Lieferfenster ist die erwartete Ankunft
(Estimated Time of Arrival, ETA) des
Seeschiffes. „Wenn sich aber die ETA des
Seeschiffes ändert oder die Buchung von der
Reederei auf die nächste Abfahrt (Roll-Over)
verschoben wird, wirkt sich dies meist auch
auf die zuvor festgelegten und innerhalb
der Logistikkette kommunizierten COT und
CCT der Buchung aus“, so LINc.
„Insbesondere aufgrund der ständig
zunehmenden Schiffsgrößen in Kombina-

tion mit den unregelmäßigen Ankunftszeiten der Seeschiffe ist der Effekt von
Veränderungen und Verzögerungen in der
Seeschifffahrt auf den unterliegenden Prozess zunehmend sichtbar geworden.“

Informationsﬂuss
Laut LINc hat der Verlader oder Spediteur
eine wichtige Rolle im Informationsﬂuss
rund um ETA, COT und CCT. Wenn sich die
ETA des Seeschiffes ändert oder eine Exportbuchung durchgeschoben wird, sollte der
Verlader oder Spediteur von der Seereederei
über die Änderungen und deren Folgen
informiert werden. Anschließend sollte der
Verlader/Spediteur die aktuellen
Informationen rechtzeitig an die
Binnenschifffahrt weiterleiten, damit
diese sich rechtzeitig auf die Änderungen
einstellen kann. Die aktuellen COT und
CCT seien dann maßgeblich in der
Entscheidung, ob ein Exportcontainer im
Hinterland in den Seehafen gefahren
werden kann.

Robert Kasteel scheidet als CBRBGeschäftsführer aus
Robert Kasteel tritt zum 1. April aus
Altersgründen als Geschäftsführer der niederländischen Branchenorganisation CBRB
zurück. Er verabschiedet sich in den Ruhestand, wird jedoch dem CBRB weiterhin
als Berater für zwei laufende Trajekte zur
Verfügung stehen: die geplante Fusion mit
Koninklijke BLN-Schuttevaer sowie
Umwelt- und Ökologisierung (einschließlich des Green Deal).
Robert Kasteel ist seit 2013 Geschäftsführer
des Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart. Zuvor war er als Geschäftsführer der Tankschifffahrtsreederei Vopak/
Interstream Barging bereits sehr aktiv im
CBRB-Vorstand. Der Vorstand versteht die
Entscheidung von Robert Kasteel, sein Amt
niederzulegen und ist erfreut für die oben
genannten Trajekte weiterhin auf sein
Wissen und seine Erfahrung zurückgreifen
zu dürfen. Wegen der angestrebten Fusion
mit BLN-Schuttevaer wurde beschlossen,
(noch) keinen Nachfolger für Kasteel anzuweisen. Mittelfristig soll ein Geschäftsführer
für die fusionierte Organisation angewiesen

Robert Kasteel. (Foto CBRB)

werden. Die Geschäftsführungsaktivitäten
von Kasteel werden vorerst vom Verbandsvorsitzenden, dem stellvertretenden
Geschäftsführer und einigen Mitarbeitern
übernommen.
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Afbouw tanker Genfersee eerste turnkey-project
voor Ruijtenberg Shipyard
DOOR JAN HOEK

De samenwerking tussen Buijks Maritiem
en Ruijtenberg Offshore verloopt zo
positief dat de ‘buren’ in Raamsdonksveer
op een spraakmakende manier samen
verder gaan. Per 1 januari is de technische
dienst en afbouwtak van Buijks Maritiem

namelijk overgenomen door Ruijtenbergs
directeur-eigenaar Léon Bons. De
samenwerking wordt bestendigd onder de
naam Ruijtenberg Shipyard.
Het werd een ﬂitsende start, want onlangs
werd de tanker Genfersee overgedragen

Aan mts GENFERSEE leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Het ontwerp, bouw en levering van
de achterschepen
Offshore Ruijtenberg B.V.

Boegankerlier, Achterankerlier,
Ankers, Ankerdamkettingen en
Ankerdraad

- F.T. Smeeroliepompen

Dolpower

- F.T. Smeerolie-haspelsets

Generatorset 1, vermogen 215kVA

Afbouw
ADS van STIGT

John Deere motor, type 6068H

Masson Marine keerkoppeling

Stamford generator, type HC434

type Mm W7200 reductie 4,925:1

Generatorset 2, vermogen 97kVA

incl.:\r\n- Elektrische bediening\

John Deere motor, type 4045H

r\n- Centa elastische koppeling\
r\n- Ingebouwde PTO type 0 t.b.v.
stuurwerk\r\n- Opgebouwde PTO
type 1

Stamford generator, type UC274
EBR Marine B.V.

2x JMR611 rivier radar. MFM Line
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

- F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde
frequentieregelaar

Gasolie, Castrol smeerolie en

meringen en Interieurbouw

B.V.

Volledige betimmering achterwoning en stuurhuis

Twee stuks EPS/Bornemann la-

tankalarmeringen
- Gasdetectie systeem voor stuur-

een capaciteit van ca. 500m3/uur

OMRU Scheepsramen
Scheepsramen geproduceerd en
gemonteerd
Pon Power B.V.

en zijn geschikt voor het verpom-

1x Caterpillar, type 3512C can 1118

pen van zowel lichte producten

bkW (1521 pk) bij 1600 rpm en

alsmede voor zware stookolie. Dit

1x C18 generatorset van 447 bkW

U-bundelkoelers en warmtewis-

type ladingpomp (HCi = in-line

bij 1800 rpm voor boegschroef- en

selaars

model) kenmerkt zich door de lage

ladingpompbedrijf

bouwhoogte, bijkomend voordeel

Popel Elektro B.V.

Blommaert BVBA
- Voormast type Improval

is een besparing op kosten van

Complete elektrische installatie,

- Heklichtbeugel type Isis

het leidingwerk omdat dit netjes

camerasysteem, plc systeem,sataliet

- Dakradarmast type Futura

laag gemonteerd kan worden. De

- Aluminium stuurhuttrap met

aandrijving is verzorgd door EEx-

anti-slip treden en loopwielen die

de ABB elektromotoren in combi-

afzonderlijk verstelbaar zijn

natie met de door EPS geleverde

ClimaLogic B.V.

volgsysteem, nautisch pakket
Vloerverwarming
Verhaar Omega B.V.

frequentieregelaars. EPS heeft de

Eén (1) Verhaar Omega Boeg-

pompsystemen voorzien van de

schroefinstallatie type kanalen

Overdrukinstallatie

bijbehorende componenten voor

31120-4k (schroefdiam 1200mm)

Machinekamerventilatoren

adequate temperatuurbewaking,

verticale opstelling, 393 kW bij

RVS afsluitbare roosters

hierdoor zijn de pompsystemen

1800 omw/min.

geschikt voor installatie in ATEX

- Bediening wegafhankelijk incl

Stuwa Schroefasinstallatie met

zone 1 IIB T4. Door toepassing van

omschakeling Pomp/Boegschroef-

schroefasrem

alleen A-klasse componenten heeft

EasyFlow Roersysteem

EPS pompsystemen geleverd met

Stuurmachine

een hoge mate van betrouwbaar-

Appendages voor de dekleiding-

Tankset

heid en bedrijfszekerheid.

systemen, ballastsysteem en de

Foresta Trading B.V

DBS Scheepsservice
Aluminimumvloeren machine-

bedrijf
W&O Europe

machinekamers

- volledige pakket F.T. VICTOR

Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis + Tresco TrackPilot

dienstpompen

kamer
Dijvler Materiaal

(foto NECO Schiﬀfahrt AG)

Speedheat Breda

Airconditioning-installatie

De Waal Machinefabriek B.V.

Lees verder op pagina 12 >>

braanpomp

- Hefsysteem

Deze pompsystemen hebben elk

Blokland Non-Ferro B.V.

Zoals een winnende coach zijn team niet
wijzigt, zo blijft ook de rolverdeling bij
Ruijtenberg Shipyard ongewijzigd. Het is
hetzelfde team dat eerder met succes een
tanker ombouwde naar beunschip Scheldestadt en verantwoordelijk was voor de nieuwe achterschepen van de eerdere genoemde
Brienzersee en Vierwaldstättersee.
Ruijtenberg Shipyard zegt op zijn website
vakkundig én snel te zijn in het uitvoeren
van reparatie- en nieuwbouwprojecten. Dat

complete scheepsinventaris

dingpompsystemen, type HCi 232.

huis en woning

Vakkundig én snel

Bunkerstation Heijmen B.V.

Hoogendoorn Maritieme Betim-

Installatie tankinhoudsmeting en

- Doorvaart-hoogtemeting

Ruijtenberg Shipyard manifesteert zich na
de overname als een one-stop-shop voor
complete maritieme service op gebied van

reparatie, onderhoud en nieuwbouw van
alle voorkomende binnenvaartschepen.

- F.T. VM RVS luchtgedreven mem-

- Stuurhuis
EPS European Pump Services

Alphatron Marine B.V.

≈ 200 m³/u
- F.T. Gasolie trimpomp

aan de eigenaar: Neco Schifffahrt AG. Die
rederij werkte in feite mee aan de overname, want de twee aan de Donge gevestigde
bedrijven voorzagen eerder de Brienzersee en de Vierwaldstättersee van de Duitse
rederij van nieuwe achterschepen, waardoor Buijks Maritiem en Ruijtenberg Offshore samenwerkten. De geleverde kwaliteit beviel de opdrachtgever zo goed dat
ze vervolgens de opdracht kregen voor de
afbouw van de circa 2.800 ton metende
Genfersee, waarmee de Neco-vloot nu
bestaat uit zes tankers.

- F.T. TTK ballast/stripping ejectors

& SmartTracks

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Een behouden vaart

Wij feliciteren NECO Schifffahrt AG
met het mts Genfersee
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp,
bouw en levering casco mogen verzorgen voor
NECO Deutschland GmbH.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Genfersee: afbouw met nul restpunten
Vervolg van pagina 11 >>

werd in de praktijk bewezen met
hun eerste tanker turnkey-afbouw.
Eind oktober 2020 arriveerden zes
Chinese casco’s, na een reis van
een kleine maand via de noordelijke zeeroute op de UHL Falcon,
in de Rotterdamse haven. De door
Rensen-Driessen
Shipbuilding
bestelde casco’s waren naast de
Genfersee: de Tempation, Armada,
Matthiola, Taycan en de Maasvallei.
Nadat de casco’s in de Waalhaven
waren gelost, werden ze naar de
verschillende afbouwwerven versleept. Twee van de casco’s gingen
naar Raamsdonksveer: de Taycan
naar Asto Shipyard en het cascotype MoneyMaker van de Genfersee naar Ruijtenberg Shipyard.

Lloyds en EBIS
Projectmanager Ad van den
Elshout vertelt met zichtbare trots

dat de Genfersee (110 x 11,40 x
3,20 meter) na amper drieënhalve
maand werd overgedragen aan
eigenaar Neco.
“Na een planningstechnisch uitstekend verlopen afbouwperiode
vond de geslaagde Lloyds-proefvaart plaats op 10 maart. Op 11
maart is de tanker succesvol EBISgekeurd en een dag later is het
schip vertrokken om te gaan laden
in Rotterdam.” Kortom: een snelle
en vakkundige afbouw en een
oplevering met nul restpunten.
Tankvaartondernemingen,
die
zoals Neco voor grotere oliemaatschappijen willen vervoeren,
dienen te voldoen aan de veiligheidseisen van het European Barge
Inspection Scheme (EBIS).
In de acht tanks van 380 kuub elk
gaat de Genfersee, voornamelijk
op de Boven-Rijn benzine en gasolie vervoeren.
De Genfersee heeft een lage kruiplijn van 4,30 meter in ballast.

Een door Pon geleverde Caterpillar 3512 van 1.600 pk zorgt
daarbij voor de voortstuwing. Ad
van den Elshout: “Op verzoek
van de opdrachtgever beschikt de
Genfersee over een schroefasgenerator met een extra Top-PTO
(Power Take Off), een voorziening
waarmee de generatoras aangedreven wordt. Op de Caterpillarhoofdmotor hebben we voorbereidingen getroffen, waardoor de
motor met slechts kleine toevoegingen straks geschikt is voor een
Stage V-normering. In combinatie met de generatoras voldoet de
Genfersee dan aan de strengste
milieueisen.”

Liefde voor detail
Ruijtenberg Shipyard werkt met
vaste onderaannemers, wat de
efficiëntie zeer ten goede komt.
Ook aan boord van de Genfersee
zorgde Hoogendoorn Maritieme
Betimmering en Interieurbouw

voor een kwalitatief hoogwaardig
interieur. Hierbij staan comfort en
gebruiksgemak zoals altijd op een
hoog niveau; met passie voor hout
en liefde voor detail.
Ook OMRU Scheepsramen uit
Echt let op details. Naast de
scheepvaart levert het bedrijf ook
ramen voor caravans en jachten. Scheepswerven kiezen steeds
meer voor OMRU; niet alleen om
de betrouwbare kwaliteit, maar
ook voor de fraaie lijn van de
robuuste aluminium profielen.
Voor de dertien scheepsramen van
de Genfersee is gekozen voor noise
reduction glass, dat zorgt voor een
aangenaam geluidsniveau aan
boord.
Deze twee voorbeelden maken
duidelijk dat de vakmensen bij
Ruijtenberg Shipyard niet alleen
snel en vakkundig werken, maar
ook letten op details. Tot genoegen van opdrachtgever Neco
Schifffaht.

Plan voor drijvend laadstation in Rotterdamse haven
Greenchoice, Vattenfall en
Portliner willen samen een
drijvend laadstation met een
ﬂowbatterij ontwikkelen in het
havengebied van Rotterdam.
De bedrijven hebben daarvoor
een intentieovereenkomst
gesloten. Het doel is ‘groen
varen’ te stimuleren voor zowel
binnenvaart- als zeeschepen.
Portliner is opgezet door Ton van
Meegen om volledig elektrische
schepen te laten bouwen. Daarvoor kiest hij voor een ﬂowbatterij, waarbij de energie is opgeslagen in elektrolyt in plaats van in
gangbare lithium-ion-cellen.

Windpark Hartelkanaal
Samen met Vattenfall en Greenchoice onderzoekt Portliner de
kansen voor een ponton met een
Vanadium Redox Flowbatterij.
Deze batterij moet in de Rotterdamse haven laden en ontladen
mogelijk maken en worden aangesloten op windpark Hartelkanaal. Zo kan de batterij worden
opgeladen met duurzaam opgewekte stroom van windmolens en
als laadstation gaan dienen voor
binnenvaart- én zeeschepen.
“Hoewel in de meeste havens
voor de binnenvaart wel al stroom
beschikbaar is voor het opladen
van batterijen, is er nog geen overtuigende oplossing om zeeschepen snel van voldoende stroom
te voorzien”, stellen de drie bedrijven. “Het laadstation met de
Vanadium Redox Flowbatterij
moet voor beide type schepen een
oplossing gaan bieden.”

Onbeperkt opladen
“Het ponton/laadstation zal ook
uitstekend in staat zijn om op
de nationale energiemarkten het
elektriciteitsnet te balanceren en
een betrouwbare levering van
groene stroom te garanderen”,
verwachten Greenchoice, Vattenfall en Portliner. “De ﬂowbatterij
kan onbeperkt op- en ontladen,

De stroom zal worden geleverd door windmolens langs het Hartelkanaal. (foto Peter de Kievith)

zonder slijtage of veroudering.
Daarbij is er relatief weinig energieverlies waarmee het een duurzame optie is.”
Ze streven ernaar het project dit

of volgend jaar te realiseren. Portliner ontwikkelt, ontwerpt, financiert en realiseert het ponton met
de Vanadium Redox Flowbatterij.
Vattenfall levert kennis van de

Langzitters
Er zijn veel mensen die voor langere tijd dezelfde werkzaamheden
uitvoeren en/of voor hetzelfde bedrijf werken. De één geeft dat een
benauwd gevoel terwijl de ander zich
graag specialiseert in zijn beroepskwaliteiten. Een van de bekendste
‘langzitters’ is minister-president
Rutte. Sinds oktober 2010 zit hij al
aan het roer van het kabinet. Binnenkort gaat hij zijn vierde ambtstermijn in. Je kunt er van alles van vinden
en erover zeggen, maar het staat als
een paal boven water dat er al jaren

100 procent inzet gegeven wordt.
Hij gaat er écht voor. Iets dat in een
dergelijke positie ook echt wenselijk
is.
De SAB is geen langstzittende partij,
maar zet zich inmiddels al wel tien
jaar in als Nationaal Instituut in
Nederland. Zij behartigt in opdracht
van de overheid onder meer het innen van de afvalbeheersbijdrage in
Nederland. Binnenkort vindt er opnieuw een overleg plaats in Straatsburg over toekomstplannen en
hiermee ook over de toekomstige

energiemarkt en verzorgt de techniek tussen het ponton en het
energienet. Greenchoice biedt de
locatie, de netaansluiting en de
stroom voor de batterij.

ADVERTORIAL

Brandstof
en de kunst
van goed
huishouden
De ontwikkelingen op het gebied
van brandstoffen en motoren zijn
divers maar goed huishouden
voorkomt schades en onverwachte kosten. De kunst is om brandstof de juiste aandacht te geven.
Hierbij is het belangrijk om continu diverse vormen van vervuiling
uit de brandstof te verwijderen.
Dit voorkomt veroudering van de
brandstof en de groei van bacteriën. Ook voorkomen wij hierdoor de afzetting van sludge en
asfaltenen in tanks.
Een bewezen oplossing is de filterseparator type PTU. Deze creeert een actieve circulatie in tanks
zodat continu asfaltenen, vuil en
water uit de brandstof worden
verwijderd. Schone en droge
brandstof is hierdoor
beschikbaar voor de motor. Het
toepassen van brandstoffen met
bio-toevoegingen behoeft geen
probleem te zijn.
De PTU maakt gebruik van een
uniek ontwerp van het filterinsert met de hoogste specifieke
vuilopnamecapaciteit in vergelijk
met filterelementen van andere
fabrikanten met vergelijkbare
bouwgrootte. Dit resulteert in zeer
lage gebruikerskosten doordat u
minder frequent filterelementen
moet wisselen.
Een mooie referentie is Rederij
de Jong die sinds 2009 de PTU’s
filterseparatoren toepast op verschillende schepen waaronder
ms Libra. Op dit schip draaien
de CAT 3512-motoren jaarlijks
elk meer dan 5.000 uur zonder
problemen aan bijvoorbeeld de
injectoren of brandstofpompen.
Ook de Scania-havengenerator
werkt probleemloos dankzij de
schone en droge brandstof. De
onderhoudsbelasting is laag met
slechts twee tot drie filter-insertwissels per jaar.
Zo eenvoudig kan de kunst van
goed huishouden van brandstoffen zijn.
C.C. Jensen Benelux
contact: Arjan Wesselingh
telefoon: 06-83905488
e-mail info.nl@cjc.dk

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

taken voor de Nationale Instituten.
Er wordt bijvoorbeeld al geruime tijd
met de CCR-landen gesproken over
de wijze waarop het afval gescheiden
kan worden aan boord. Omdat dit
in alle landen begrijpelijk moet zijn,
wordt er gedacht aan het gebruik
van pictogrammen. Ook het gebruik
van kleur behoort tot de mogelijk-

heden, mits er overeenstemming
wordt bereikt in de kleurstellingen.
Het is in deze dan wel geen politieke
kleurbekentenis, maar er moet wel
degelijk kleur bekend worden.
Let op! Op vrijdag 2 april (Goede
Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede
Paasdag) is de SAB gesloten.
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Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

Gezocht

Kapitein

voor mds Orfeo

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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• Vrijetijdsregeling 14/14
• Luxemburgse voorwaarden

Interesse?

Mail naar jobs.maxx@inom.lu

Maxx Shipping SA
9, route du Vin | 5401 Ahn Luxemburg

Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

STUURMAN BINNENVAART
De functie
Voor Van Oord Grondstoffen B.V. zijn wij op zoek naar een
STuurman Binnenvaart. In de rol van Stuurman ben je samen
met de Schipper verantwoordelijk voor het schip, haar
bemanning en de lading. Onze beunschepen vervoeren
grondstoffen (zand, klei, grint) binnen Nederland en België.
Verantwoordelijkheden
Samen met de Schipper draag je zorg voor het veilig
laden, vervoeren en lossen van de lading met daarbij alle
voorkomende nautische handelingen;
Zorgdragen voor (preventief) onderhoud van het schip;
Verzorgen van het aan- en afmeren van het schip.

Functie-eisen
Ervaring met beunschepen in de binnenvaart;
In bezit van dienstboekje met aantekening Stuurman of
Groot Vaarbewijs AB;
In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
Gedegen kennis van MS Office;
Zelfstandige collega met een positieve en flexibele instelling;
Bereid om van maandag tot en met vrijdag van huis te zijn.
Interesse? Solliciteer nu!
Neem contact op met Bjorn Ghitti
E bjorn.ghitti@vanoord.com
T +31888264684
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Wij feliciteren familie Willems en familie Coupé met mts Taycan
en wensen hen en bemanning een behouden vaart

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap
WIJ FELICITEREN FAMILIE WILLEMS EN FAMILIE COUPE MET MTS TAYCAN
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

APPROVED

ATEX ZONE 0

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam

+31(0)183 - 509 886 info@dwpumps.nl

Vierlinghstraat 49A 12 | 4251 LC Werkendam
+31 (0)183 50 98 93 | info@oso-bv.nl | www.oso-bv.nl

www.dwpumps.nl

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie

Het team van Asto Shipyard
wenst MTS Taycan een
voorspoedige
en behouden vaart!

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

Puristisch en tijdloos zijn de sterke
kenmerken die de vormgeving van de
Taycan typeren. Ook op het gebied van
ruimte neemt hij geen gas terug. Mooie
beschrijving voor de tanker Taycan, die
weliswaar geen gas maar mineralen gaat
vervoeren, maar qua vormgeving heel
goed kan slaan op het door RensenDriessen Shipbuilding geleverde casco van
het type Moneymaker.
Bij de tekst ‘Taycan Turbo in 2,8 seconden
vanuit stilstand naar 100 km/uur’ ga je toch
twijfelen of het wel over de bij Asto Shipbuilding afgebouwde en 2.800 ton metende chemicaliëntanker Taycan gaat. Bij
Asto Shipbuilding draaien ze de hand niet
om voor een technische uitdaging, maar
we hebben het hier wel over de acceleratiekracht van een supersportwagen, zoals de
Porsche 918 Spyder. Maar de Spyder is ook
de naam van de eind 2018 eveneens bij Asto
afgebouwde tanker.
En dan valt eindelijk het kwartje: de in het
Luxemburgse Ahn gevestigde scheepvaartbedrijven Ortus SA en Nautica SA hebben met
de Carrera, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera en Targa meer naar Porsche-modellen
genoemde tankers op de Europese binnenwateren rondvaren. Het gaat in dit geval
over de tanker Taycan oftewel over een uitbreiding van de Nautica-vloot: de nieuwste
Porsche onder de chemicaliëntankers.
Het casco kwam eind vorig jaar vanuit
China aan in Rotterdam op een ponton met

in totaal zes casco’s. De eigenaren zijn zeer
content met de kwaliteit van het casco en
over de afbouw bij Asto Shipyard. Zij zeggen
daarover: “Het door Wim Driessen geleverde
Chinese casco is echt heel mooi. De turnkeyafbouw is bij Asto Shipyard wederom goed
verlopen. Ondanks de toch moeilijke coronatijd was de positieve mentaliteit en de
Brabantse gemoedelijkheid steeds aanwezig
op de werf.”
Een mooi compliment voor de Asto-projectleiders Jan de Vries en Stijn Buijks, hun team
en de verschillende, veelal vaste onderaannemers. De hoofdmotor is een Caterpillar
3512 van 1.526 pk.

AlphaRiverTrackPilot
Oonincx Scheepvaartonderhoud (OSO)
heeft het compacte dubbelleidingsysteem
ontworpen en geleverd. Het Werkendamse
bedrijf leverde ook de DWP 100-serie van
Dutch Well Pumps, compleet met strippompen voor het wegpompen van de restlading.
OSO werkt met universele onderdelen, die
gemakkelijk vervangen kunnen worden, zodat de pompen bij een defect weer snel up
and running zijn. De rvs pompen zijn voorzien van het ATEX- (ATmosphere EXplosibles) Zone 0-certificaat en daarmee geschikt
voor plaatsing in de tank.
De acht tanks van 380 kuub elk kunnen
separaat gezet worden. De Taycan beschikt
tevens over een wasinstallatie voor de tanks.
Door de installatie van spiralen en een Heatmaster-ketel kan desgewenst ook lichte chemie vervoerd worden.

Aan mts TAYCAN leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding
B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Asto Shipyard
Afbouwwerf
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch inclusief JMR611 radars en een AlphaRiverTrackPilot
Berger Maritiem Sales & Service
V.O.F.
CFD geoptimaliseerde scheeps-

Stam Constructie

DBS Scheepsservice
Vloeren machinekamer voor en

Dubbel uitschuifbare luchtinlaat

achter- en achterschip

paddenstoel, hoogglans gepolijste

Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
ankers, ankerdamkettingen en

uitlaten voor en achterschip en
diverse RVS werkzaamheden
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis

ankerdraad
Dutch Barging Services B.V.

VE-woning en scheepsstoffering
Complete stoffering woning en

Bevrachting
Dutch Well Pumps B.V.
Deepwell ladingpompen
Heatmaster B.V.

stuurhuis incl. Ve-screen zonwering
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega Boeg-

1500 kW thermische vloeistof

schroefinstallatie type kanalen

ladingverwarmingsinstallatie met

31120-4k (schroefdiam 1200mm)

CFD geoptimaliseerde scheeps-

secundair systeem en tank cleaning

verticale opstelling,

schroef

heater

393 kW bij 1800 omw/min.,

schroef
VICUSdt

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Dakradarmast type Nikki met
hydraulisch kantelbare vleugels,
aluminium stuurhuttrap, voormast
type Improval, heklichtbeugel

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekoker-

incl. omschakeling Pomp/

systeem

Boegschroefbedrijf en

Liquid Control Trading B.V.
Machinekamerpompen

boordlichtbakken en wentel-

Scheepsonderhoud

leuningen
Bunkerstation Heijmen B.V.

schroefcompressor MAS GA11 FF
op 500L Lloyds gekeurde ketel

kamers
Werkina Werkendam B.V.
De complete elektrische installatie

Dekleidingsysteem
Pon Power B.V.

inclusief 2-draads databesturing,

1x Caterpillar scheepsdieselmotor,

monitoringsysteem met touchs-

Gasolie, Castrol smeermiddelen en

type 3512C van 1118 bkW (1521

creenbediening, compleet nautisch

complete scheepsinventaris

pk) bij 1600 rpm

pakket, camerasysteem, complete

1x Caterpillar scheepsdieselgenera-

airco installatie, satellietsysteem,

Besturingssysteem: type SP2700,

torset, type C18 van 447 bkW (608

tankmeetsysteem, Ecdis Inland

stuursysteem: type Van der Velden®

pk) bij 1800 rpm voor aandrijving

Viewer, en AIS installatie

2DWK, roeren: een set (2 stuks)

van boegschroef- en ladingpomp

type Van der Velden® HD, straal-

bedrijf

Damen Marine Components

buis: Ø1762 mm type Optima
De Waal Machinefabriek B.V.
Stuwa Schroefasinstallatie

Momenteel wordt aan de kade in Raamsdonksveer, met het nodige vakmanschap en
de Brabantse gemoedelijkheid, gewerkt aan
de turnkey-afbouw van twee tankers. Asto
Shipyard is zichtbaar allround op het gebied
van scheepsbouw, reparatie en onderhoud.
Aan de kade en in het eigen stevendok liggen alle type binnenvaartschepen. De twee
buitenkranen zijn voortdurend in beweging,
evenals de walsmachines en de twee bovenloopkranen.
Met een compleet machinepark, de
uitgebreide kadefaciliteiten en een ijzersterk team vakmensen heeft Asto Shipyard,
gelegen op een gunstige locatie aan open
water, het allemaal onder één dak. Zelfs
voor het afbouwen van maritieme Porschemodellen.

Appendages voor in de machine-

Verzekering
O.S.O. Oonincx

Het eerste nieuwbouwschip waarvan de overdracht plaatsvond onder leiding van Astodirecteur-eigenaar Karst van der Wiel was in

2018 de chemicaliëntanker Spyder. De afgelopen twaalf maanden heeft Asto Shipbuilding maar liefst tien turnkey afgebouwde
tankers opgeleverd, met de Taycan als laatste.
Tijdens de geslaagde proefvaart bleek de tanker ook onder stormachtige weersomstandigheden prima te functioneren.

W&O Europe

Lecour & Co bvba

type Isis, set standaard aluminium
roeftrap met rvs hoog gepolijste

bediening wegafhankelijk

Een noviteit voor de vloot van Nautica is te
vinden in de door Kampers geleverde stuurhut van de Taycan: de AlphaRiverTrackPilot
(ARTP) van Alphatron. Het is een volledig
geautomatiseerd koerssysteem voor de binnenvaart waarmee een schip op een vooraf
gedefinieerde lijn kan varen. Daarmee neemt
de ARTP de nodige last van de kapitein weg,
omdat handmatige aanpassingen minimaal
nodig zijn.
In vergelijking met een normale rivierpiloot
berekent deze TrackPilot de noodzakelijke
roerstanden voor de besturing van het schip,
zodat door minder roerbeweging brandstof
bespaard wordt. Het compacte joystick-bedieningspaneel maakt kleine aanpassingen
bijzonder eenvoudig.
Een ander nieuwtje voor de Nautica-vloot is
de op het voordek geïnstalleerde spudpaal.
Dijvler Materiaal leverde de boegankerlier,
de achterankerlier, de ankers, ankerdam
kettingen en de ankerdraad.

WindeX Engineering B.V.
Airconditioning en

RAFA Scheepsramen B.V.

overdrukinstallatie

Ramen
Reintjes Benelux bvba

met schroefasrem en Stuwa

1x WAF 665 L met een reductie van

Schroefasseals

5,044:1

Wij feliciteren Nautica SA
met het mts Taycan

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com
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Lobby loopt voor aanpak vaarwegen Zuid-Nederland
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De lobby om de problemen met
de vaarwegen in Zuid-Nederland
op te lossen draait op volle
toeren. Op 22 februari was een
gesprek tussen Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland en Koninklijke
BLN-Schuttevaer naar
aanleiding van de noodkreet
van de binnenvaart, verladers
en waterbouwers eerder dit
jaar over het achterstallig
onderhoud en de vele storingen
en stremmingen daardoor. Er
is afgesproken dat de partijen
voortaan elke twee maanden om
de tafel gaan.
De kunstwerken in Noord-Brabant
en Limburg verkeren in een slechte
staat, daarover luidde het Centraal
Overleg Vaarwegen begin februari
de noodklok. In het COV zitten
naast BLN-Schuttevaer ook het
CBRB, evofenedex en de Vereniging
van Waterbouwers. Het achterstallig onderhoud aan bruggen
en sluizen zorgt voor storingen,
stremmingen en vertragingen.
Onder meer bij Empel, Helmond,
Schijndel, Weurt, Belfeld en Sambeek.

Tekort aan kennis
en ambtenaren
Rijkswaterstaat heeft als gevolg van
jarenlang bezuinigingen afscheid
moeten genomen van duizenden
medewerkers. Met het ontslag
vloeide ook de kennis op sluizen

en andere kunstwerken weg. Rijkswaterstaat bracht naar voren dat er
ook honderden mensen zijn aangenomen. Leny van Toorenburg,
Hoofd Nautisch-Technische zaken
bij BLN-Schuttevaer, vraagt zich
echter af: “Zijn dat de extra mensen op hetzelfde niveau of spreken
we over een aanvulling op de managementlaag?”
Dat het onderhoud van de kunstwerken tegenwoordig wordt gedaan door externe partijen, heeft
de kwaliteit volgens de schippers
ook niet verbeterd. Volgens BLNSchuttevaer is geld ook niet het
enige euvel. Zelfs als er voldoende
geld zou zijn, is er nog altijd een
tekort aan ambtenaren om dat
geld om te zetten in projecten.
Vaarwegbeheerders als Rijkswaterstaat luisteren onvoldoende naar
de ervaringsdeskundigen uit de
binnenvaart, vinden schippers.
Zou dat wel gebeurd zijn, dan hadden veel problemen op de Maasroute en kanalen in Limburg en
Brabant voorkomen kunnen worden. De schippers zijn van oordeel
dat slecht gecommuniceerd wordt.
Rijkswaterstaat is zich bewust van
de geconstateerde problemen en
heeft op veel plaatsen het onderhoud vervroegd. Bijvoorbeeld aan
de sluizen in Belfeld, Sambeek,
Schijndel, Helmond en Weurt.
Het eerste gesprek met hoofdingenieur-directeur Diana Beuting
van Rijkswaterstaat directie ZuidNederland was op 22 februari.

Het sluiscomplex van Weurt is een van de kunstwerken die de binnenvaart geregeld dwarszitten.
(archieﬀoto Rijkswaterstaat)

Namens BLN-Schuttevaer waren
naast Leny van Toorenburg ook
Nico Evens (regiocoördinator
Zuid-Oost Nederland) en Michel
van Dijk (Logistiek) aanwezig.

Open gesprek
Volgens Van Toorenburg was
het een open en eerlijk gesprek.
“Rijkswaterstaat erkent de problemen die gesteld zijn in onze
brandbrief. Er zal aandacht worden geschonken aan de werkwijzer ‘Minder Hinder Vaarwegen’.
In elk geval zijn er afspraken gemaakt om de zaken goed te monitoren en dit gesprek frequenter te
voeren zetten.”
Rijkswaterstaat en BLN-Schuttevaer
waren het er volgens Van Toorenburg over eens, dat alleen meer
vervoer naar het water gehaald

kan worden om de broodnodige
modal shift te bewerkstelligen
als er ook voldoende middelen
beschikbaar zijn om de vaarweg
optimaal in conditie te houden.
Die voorwaarde hoort daar nadrukkelijk bij. Als dat niet gebeurt,
lopen we zelfs het risico op een
omgekeerde modal shift en dat
is gezien de overvolle wegen en
vergroeningsambities een rampscenario.”
“Diana Beuting stelde voor zulke
zaken integraal te bekijken. Dat
gebeurt nog onvoldoende. Wat dit
betreft, zitten wij op één lijn.”
Regiocoördinator Nico Evens
vult aan: “Op korte termijn biedt
het gesprek nog geen perspectief
omdat de vaarwegbeheerder nog
steeds een keuze moet maken en
prioriteiten moet stellen. Lande-

lijk is er de komende jaren nog
steeds een tekort van 400 miljoen
euro. Achterstallig onderhoud
tracht men nu weliswaar in te
lopen maar juist door dat achterstallig onderhoud lopen we natuurlijk ook aan tegen urgente,
ongeplande stremmingen.”
Gevraagd naar het overleg zegt
woordvoerster Renske Hamming
van Rijkswaterstaat: “De schippers weten dat er problemen zijn
op de vaarwegen. Wij praten met
de betrokken partijen. De inhoud
van de besprekingen gaan natuurlijk over de gesignaleerde problemen. Voordat we verder kunnen
communiceren met de schippers,
worden de vraagstukken eerst
uitgezet binnen Rijkswaterstaat
en kortgesloten met Koninklijke
BLN-Schuttevaer.”

Lecour & C° Verzekeringen
verzorgde het complete
verzekeringspakket voor
MTS TAYCAN.

Een behouden vaart

Wij wensen MTS TAYCAN en haar
bemanning een veilige en
succesvolle vaar t toe!

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Taycan mogen
verzorgen voor Nautica SA.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
Papaverstraat 39 , 2170 Merksem

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

+32(0) 3/646.60.40
+32(0) 475/429.526
Jean@lecour.be
www.lecour.be
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!
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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

ALUMINIUM EN RVS
• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam

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

John van Maastricht
+31(0)6-30487516
of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam

Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.

/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

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

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

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.

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.
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
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Zeker vijf generaties zit scheepvaart
familie Versluis al in het bloed
Varen werd in de familie
Versluis van ouder op kind
bij de geboorte ‘in het bloed’
meegegeven. Van jongs af aan
groeiden de kinderen aan boord
op. Dat begon zeker al vijf
generaties terug, in de 19e eeuw.
De tijd daarvóór wordt nog
uitgeplozen.
Het eerste, nog bekende schip is
de tjalk Adriana Mechelina van
90 ton. De huidige generaties
varen met een groot Rijnschip,
eentje van 3.152 ton.
Peter Versluis, de vierde generatie,
kwam met zijn twaalfde jaar van
school af en ging direct bij zijn
vader aan boord op de spits Ar-Al
varen. Voor zoon Jurian, de vijfde generatie, was het al niet anders: eerst elektrotechniek op het
vmbo, daarna aan boord van de
Vitesse verder leren en van 2006
in de vof.

Het Nederlandse bedrijfsleven
stoelt op ondernemende families. Voor de binnenvaart geldt
nog sterker dat het familiebedrijf de stuwende kracht
is. In de serie ‘Het blijft in de
familie’ onderzoekt journalist
Evert Bruinekool wat de bepalende factoren voor succes zijn.
Wat maakt familiebedrijven zo
sterk? Hoe werken verschillende generaties samen? Wat kunnen ze van elkaar leren? En Wat
zijn de valkuilen?
Voor deze aﬂevering reisde
Evert Bruinekool naar Werkendam, naar de familie Versluis
van ms Vitesse. Hij sprak met
Peter Versluis en zijn zoon
Jurian.

Peter (links) en Jurian Versluis. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

kanalen. Zijn moeder zei weleens:
“Op de Rijn konden we ‘s avonds
zien waar we in de ochtend
begonnen waren”, als ze naar boven voeren.
De spits voer eerst met een 120
pk AWA en later met een 200 pk
Gardner.
Peter junior leerde het vak van
zijn vader: “Als je om moest

met de Ar-Al, ging dat met brute
kracht en de voeten op de spaken
van het stuurrad. Een handmatig
roerwerk wordt zwaarder door
schroefwater dat erop staat. Zij
hadden in die tijd nog geen schep
op het roer. Je kon kiezen: even
snel de motor uit en het roer om,
óf heel hard trekken. Eigenlijk
was naar boven geen succes.”

De Vitesse op de Maasvlakte.

Vijf generaties
1. Peter Versluis (geboren in
1873) en Adriana Mechelina
Versluis Hakkers voeren met
de tjalk Adriana Mechelina
van 80 ton. Bouwjaar 1898 en
in eigendom vanaf 1924. Eerdere of andere schepen zijn
niet bekend.
2. Arie Versluis (1899) en Alida
Cornelia Versluis-de Waal
voeren met een mastklipper,
de Onderneming. Bouwjaar
1906, 202 ton.

Het blijft in
de familie

Deze serie is mede mogelijk
gemaakt door het Steunfonds
Freelance Journalisten.

Spits
De vader van Peter – ook een
Peter Versluis en de derde generatie – voer op de Ar-Al, die 326 ton
meette. Zijn zoon voelde niet veel
voor het idee op een klein schip
zelfstandig te beginnen. Hij wilde
meer ruimte. Zo ging de vierde
generatie mee in de schaalvergroting in de binnenvaart.
De oude spits overnemen was dus
geen optie. De spits voer enkele
jaren in de Rijnvaart en op de
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In 1938 werd de klipper
gemotoriseerd met 120 pk
Deutsche Werke. In 1949 6
meter verlengd tot 280 ton en
later voorzien van kalfdekken
300 ton.
3. Peter Versluis (1924) en
Geertje Versluis-van der Wiel
voeren van 1959 tot 1984
met de spits Ar-Al. 326 ton,
bouwjaar 1942, met een AWA
van 120 pk en later een 200
pk Gardner.

4. Peter Versluis jr (1955) en
Rika Versluis-Vlot voeren met
de Vitesse van 947 ton en
vanaf 1997 met een Vitesse
van 1.742 ton.
5. Jurian Versluis (1986) en
Carlijn van den Bosch zijn
de vijfde generatie en medeeigenaar van de nieuwbouw
Vitesse (2009). Nu een nieuwbouw, groot Rijnschip dat ook
Vitesse heet van 3.152 ton met
een Caterpillar van 1.835 pk.

De spits werd in 1985 gesloopt.
Inmiddels was Peter al bij tankerrederij Van der Sluis aangemonsterd. Eind zeventiger jaren maakte hij een kort uitstapje naar de
Res Nova om zijn Rijnpatent te
halen.

Voor jezelf beginnen
Vóór zijn trouwen wilde hij in
het bezit zijn van het Rijnpatent.
Daarna voer hij weer op de
Dongestroom, Gouwestroom en
Geulstroom van Van der Sluis. “In
die tijd moest je steeds meer doen
als schipper. Drie matrozen schilderden nog en dat was het.”
Wilde hij eerst geen eigen schip,
rond die tijd bedacht hij zich. “Als
je toch alles zelf moet doen, kan
je beter voor jezelf beginnen”,
vertelt Peter. In overleg met zijn
vrouw Rika Versluis-Vlot kocht
hij in 1989 zijn eigen schip van
69 x 9,05 meter, 947 ton groot: de
eerste Vitesse.
Het slechte vlak en de woning
werden beiden vervangen. Later
kwamen er ook kalfdekken en een
nieuwe luikenkap op. Hier zijn
ze begonnen met de vaart naar
Bazel, voor Alpina en Rhenus.
Dat bleven ze doen tot half 2020,
dus ruim 30 jaar.
In 1997 vervingen ze het schip
door een 86-meter. Dat schip
werd uiteraard ook verbouwd en
ging ook Vitesse heten. In 2007
werd het schip verkocht, en na
overleg binnen de familie kozen
ze voor nieuwbouw bij VEKA. Een
van de vier kinderen, zoon Jurian,
trad toe tot het familiebedrijf en
werd zodoende compagnon van
zijn moeder en vader. Na de tewaterlating in 2009 leek het door
de crisis een slechte start; het trio
had er slapeloze nachten van.

Leren van je vader
Inmiddels bevaren zij rustiger
vaarwater en nu woont Jurian

Versluis met zijn vrouw Carlijn van den Bosch en hun bijna
2-jarige dochter Nikkie aan
boord, mogelijk de zesde generatie.
De 66-jarige Peter draait nog
regelmatig shifts op het schip.
“Met mijn vader samenwerken
voelt goed, iedereen accepteert
elkaar en communiceert met elkaar”, zegt Jurian. “Al heeft elk
mens zijn eigen werkwijze. Ook
de matrozen. Het gaat erom dat
het werk goed gebeurt en klaarkomt.”
Jurian stond als 13-jarige jongen
voor het eerst achter het roer en
als 4-jarige kwastte en bikte hij al
aan dek. Hij kent dus het klappen
van de zweep.
Door van je vader te leren en
met hem samen te werken krijg
je je eigen werkwijze, vertelt hij.
“Vader vaart graag naar boven.
Ik vind containers fijn, omdat je
altijd in de buurt van de familie
vaart”, zegt Jurian.
“Vroeger was het leuker in het
weekend als je even stillag.
Bekenden lagen met de familie
naast je en het was gegarandeerd
een gezellige avond. Het minder
aan boord wonen en 24/7 varen
heeft dat veranderd.”

Gemakkelijker
Als schipper is het varen nu veel
gemakkelijker. “Nu heb je een
kopschroef en spudpalen en in
de Rijnvaart ga je slapen met een
alarm in plaats van een ankerwacht. Niet te vergelijken met
vroeger.”
Peter vult aan: “Dekkleden
trekken voor de deklast op de
spits, daar kreeg je last van je
rug van. Nu heb ik last van mijn
ellebogen door het over de reling
hangen.”
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Zeeland Maritime Services bewijst klasse met
mts Lombardijen
Op 9 maart beleefden het nieuwe mts
Lombardijen en de bemanning een
geslaagde proefvaart. De naam van het
schip verraadt dat het gaat varen voor de
Maaskade Groep. Lombardijen is immers
een Rotterdamse wijk, in dit geval ‘op
Zuid’. De Maaskade-vloot telt meerdere
schepen die de naam van een woonwijk
dragen in de stad waar de roots van het
bedrijf liggen.
De Lombardijen gaat varen voor Maaskades
label Qwave. Het is het derde schip van een
serie nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke tankers die specifiek gebouwd zijn voor
het vervoer van eetbare olie.
Maaskade Bevrachters bestaat zestig jaar.
Het tegenwoordig in Zwijndrecht gevestigde
bedrijf geldt onder meer als specialist in het
transport van niet-gevaarlijke vloeistoffen
over de binnenwateren door heel Europa.
Van plantaardige olie tot melasse, van vloei-

baar veevoer tot slurry (voor de papierindustrie). Daarnaast is het bedrijf werkzaam voor
diverse nichemarkten, onder andere met
specifieke wateroplossingen. De vloot bestaat uit meer dan zestig binnenvaarttankers.
De Lombardijen is, net als zijn twee voorgangers, afgebouwd door Zeeland Maritime Services. Het bedrijf aan de Oostelijke
Kanaalweg in Wemeldinge timmert hard aan
weg sinds de oprichting in 2017 en levert
met dit schip weer een bewijs van wat het in
huis heeft.
De 86 meter lange en 11,45 meter brede
tanker telt zeven verwarmbare roestvaststalen tanks waarin de Lombardijen circa
2.600 ton per keer kan vervoeren. Het casco
is gebouwd in het Tsjechische Lovosice.
De voortstuwing gebeurt met twee Volvo
Penta-motoren, geleverd door Terlouw
Rotterdam. Berger Maritiem Sales & Service
en Fischer Abgastechnik zorgden voor de

Aan mts LOMBARDIJEN leverden onder andere:
Zeeland Maritieme Services
Afbouw complete schip
Alubouw de Mooy B.V.

Stuurmachine en leidingwerk

Heetwater ladingverwarmingsin-

aangelegd

stallatie van 1600 KW met warmte-

Dijvler Materiaal B.V.

Kolom stalen onderbouw en

Boegankerlier, achterankerlier,

aluminium stuurhuis

ankers, ankerdamkettingen en

ADS van STIGT
2x Masson Marine keerkoppeling

terugwinning via motorkoelwater
Hora BV
Scheepsramen onder keur
JPsurvey B.V.

ankerdraad
EPS European Pump Services B.V.

Certificering

type MM W2900 reductie 5,417:1

Twee stuks EPS/Bornemann 300-

Leemberg Pijpleidingen &

incl.: Vulkan elastische koppeling,

500m3/uur ladingpompsystemen

Apparatenbouw B.V.

elektrische bediening, PTO type

uitgevoerd in RVS, geschikt voor

0 t.b.v. stuurwerk, ADS bedie-

het verpompen van producten met

ningssysteem gebaseerd op de ZF

een hoge viscositeit.

CruiseCommand incl. MC2000-4

De pompen worden ingezet voor

bedieningshendel gemonteerd op

het verpompen van melasse en

een brugpaneel

eetbare olie.

2x Volvo Penta D16MH Propulsion

Beerens Handelsonderneming B.V.

Machinekamer pompen, het bal-

motor en 1x Volvo Penta D16MH

Voorsierradarmast type Reïntrade

lastsysteem, de butterwash pomp,

S, Davit WLL 300 kg incl. CE-keur,

de frequentieregelaars en het auto-

alu boordlichtbakken en leuning-

matiserings-/beveiligingssysteem.

Aanleg en levering Kunststof

werk

Door toepassing van A-klasse

leidingwerk en appendages voor

materialen is een hoge mate van

V.O.F.

bedrijfszekerheid en lange levens-

toren
Fischer Abgastechnik

verzorgd in de ladingzone
Sygo B.V.

Berger Maritiem Sales & Service
EU Stage V-ready SCR-katalysa-

Het complete dek leidingsysteem

Boegschroef motor
Van Koeveringe Kunststoffen

lens/ballast systeem
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega Boeg-

duur gegarandeerd
Faasse Ship Electronics B.V.
inclusief: het PLC-systeem, com-

bij 1800 omw/min., bediening

toren

pleet nautisch pakket (Alphatron),

wegafhankelijk incl omschakeling

tankmeet systeem (BergMM),

Pomp/Boegschroefbedrijf, schroef-

camerasysteem, satellietsysteem,

compressor Atlas Copco MAS GA11

airco en overdruk installatie (Cli-

FF op 500L Lloyds gekeurde ketel

Stuwa Schroefasinstallatie met

malogic), scheepsladingsmeter

schroefasrem, Stuwa Schroefas-

(Sygo) en gasdetectie systeem

seals, EasyFlow Roersysteem, Stuwa

Heatmaster B.V.

WIJ WENSEN

schroefinstallatie type VBS1200sr

EU Stage V-ready SCR-katalysa-

De Waal Machinefabriek B.V.

Leemberg Pijpleidingen & Apparatenbouw
is verantwoordelijk voor het dekleidingsysteem in de ladingzone. Van Koeveringe
Kunststoffen deed de aanleg en levering van
het kunststof leidingwerk en de appendages
voor het lens-/ballastsysteem.
European Pump Services is aan boord vertegenwoordigd met twee EPS/Bornemann ladingpompsystemen (300-500 m3/uur) uitgevoerd in rvs en geschikt voor het verpompen
van producten met een hoge viscositeit.

Ook de machinekamerpompen, het ballastsysteem, de butterwash-pomp, de frequentieregelaars en het automatiserings-/beveiligingssysteem komen van EPS.
Van Heatmaster is de heetwaterladingverwarmingsinstallatie afkomstig. Die is
uitgevoerd met warmteterugwinning via het
motorkoelwater.
Alubouw de Mooy bouwde het stuurhuis en
de kolom daarvoor. Hora leverde de scheepsramen (onder keur). Faasse Ship Electronics
deed de elektrische installatie, inclusief
het PLC-systeem, het nautische pakket van
Alphatron Marine, het tankmeetsysteem van Berg MM, het camera- en het
satellietsysteem, evenals de door ClimaLogic
geleverde airco- en overdrukinstallatie, de
scheepsladingsmeter van Sygo en gasdetectiesysteem.
Dijvler Materiaal verzorgde de lieren, ankers, ankerdamkettingen en ankerdraad.
W&O Europe leverde de afsluiters voor het
dekleidingsysteem en de machinekamers.
JPsurvey deed de certificering.

Scheepsladingmeter

(schroefdiam 1200mm), 441 kW

Beunkoelers

SCR-katalysatoren, die op Stage V voorbereid
zijn. Van ADS van Stigt komen de keerkoppelingen (Masson Marine type MM W2900)
met onder meer een ADS-bedieningssysteem
gebaseerd op de ZF CruiseCommand. Blokland Non-Ferro tekent voor de beunkoelers.
De Waal Machinefabriek leverde een
Stuwa-schroefasinstallatie met schroefasrem, Stuwa-schroefas-seals, een EasyFlowroersysteem en een Stuwa-stuurmachine.
De Verhaar Omega-boegschroefinstallatie is
van het type VBS1200sr.

Terlouw Rotterdam B.V.

De complete elektrische installatie,

Blokland Non-Ferro B.V.

(foto Zeeuwse Pixels)

MTS LOMBARDIJEN
EN BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART

W&O Europe
Afsluiters voor de dekleidingsystemen en de machinekamers

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Foto: Zeeuwse Pixels

Kunststof leidingsystemen
voor binnenvaart en zeevaart
ZMS en Maaskade
Bevrachters,
bedankt voor het
gestelde vertrouwen.
Wij wensen schipper
Wij wensen Maaskade Bevrachters
veel succes met mts Lombardijen
en een behouden vaart.
Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

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

en bemanning een
behouden vaart.
Kiekendiefstraat 13 | 4302WT Zierikzee | T. +31 (0) 6 3831 8044 | E. info@vkkunststoffen.nl

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

Meer weten?
0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

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

Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

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

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp
+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be

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

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

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

www.yuchaimarine.com
Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl
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Allround specialist in
scheepselektrotechniek

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

Lichtenauerlaan 202 - 220
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

w
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Met Mobilg
een ver
van 3.000

Bent u nieuws
Scan dan de QR
SCAN MIJ!

MCS Frisian

Met Mobilgard HSD+ 15W40
een verversingstermijn
van 3.000 uur gerealiseerd!
Bent u nieuwsgierig naar het resultaat?
Scan dan de QR-code en lees het verhaal!
SCAN MIJ!

an

w w w. d e n h a r t o g b v. c o m
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Friese Poort investeert in simulatoren
ROC Friese Poort moderniseert
en vervangt zijn zeevaart- en
binnenvaartsimulatoren in de
school op Urk. Ze kunnen vanaf
juni (weer) worden gebruikt.
“Om studenten goed voor te
bereiden op werk in de geavanceerde nautische en maritieme

technische wereld is het gebruik
van hypermoderne leermiddelen
een must”, zegt Gerrit Meinen,
opleidingsmanager Scheepvaart
en Visserij bij ROC Friese Poort.
“We willen voorop blijven lopen
met het werkveld en in dit geval
met de zee- en binnenvaart. Met
deze simulatoren kunnen onze

studenten zich in een veilige en
innovatieve, virtuele omgeving
goed voorbereiden op de praktijk.”

CESNI-eisen
Leverancier van de simulatoren
is het Rotterdamse bedrijf VSTEP,
dat zich richt op simulatie en

De binnenvaartsimulator. (foto VSTEP)

Tomas Petocz van Slowaaks uitzendbureau TMLG:

“Rechtstreeks personeel inhuren is
veiliger en voordeliger”
“Wat is voordeliger voor de
consument: een auto rechtstreeks
kopen bij de eigenaar of van een
handelaar? Volgens manager
Tomas Petocz van uitzendbureau
TMLG uit Slowakije is
het antwoord duidelijk:
“Rechtstreeks van de eigenaar.
Ook de handelaar moet er
immers aan verdienen. In ons
werk is het vergelijkbaar: waarom
zou een schipper personeel
aannemen van een Nederlands
of Duits uitzendbureau, dat
toch kiest voor mensen uit onze
landen? Neem dus direct met ons
contact op.”
Taal hoeft geen belemmering te
zijn om zaken te doen met TMLG,
aldus Petocz. “We hebben een
Nederlandse en een Duitse collega
in ons team. Als enig uitzendbureau
beschikken wij over alle vereiste
vergunningen, certificaten en licenties. We zijn een stabiel, jong en
ambitieus bedrijf met toekomstperspectief. We beschikken over
een boekhoudafdeling, personeelsafdeling, dispatching en twee
andere vestigingen, waar tien vaste
kantoormedewerkers werken.” Hij
wil ermee zeggen: “We zijn geen
‘huiskamerbedrijf’. Alles wat we
doen, doen we met een gedachte
en met een visie op de toekomst.”
Petocz noemt de vier belangrijkste voordelen van rechtstreekse
inhuur: verzekering, communicatie, vergunningen en prijs. “Dat de
werknemer complete werkkleding
van ons ontvangt, vinden we vanzelfsprekend.”

Het eerste voordeel, dat van de
verzekeringen, heeft betrekking op
incidenten en schade. “De eerste
vraag die gesteld wordt bij schade
is: wie is verantwoordelijk. Indien
je medewerkers direct van ons
hebt, is er niets om over te discussieren. Matrozen zijn verzekerd voor
schades tot 7.000 euro en kapiteins
tot 10.000 euro. Daarnaast hebben
ze een reisongevallenverzekering
tot 250.000 euro. De werknemers
zijn eveneens verzekerd tijdens het
vervoer onderweg van en naar het
schip. Elke autostoel is verzekerd
voor 1.000.000 euro.”
“Alle verzekeringen zijn afkomstig
van verzekeringsbedrijf UNIQA.
Alles staat onder leiding van één
dame die precies weet wat ze moet
doen – en wat de procedure is bij
eventuele schade. Dus, als u personeel rechtstreeks van ons wilt
huren, is het voor ons duidelijk: informeer ons over wat er gebeurd is
en laat de rest aan ons over.”
“Maar wat als je ons personeel hebt
gehuurd via een tussenpersoon of
uitzendbureau? Wie is dan verantwoordelijk voor de schade? Welke
verzekering dekt de eventuele schade? En wat is dan de volgende stap?
Hoe? Waarom? Waarvoor? Veel
vragen, die in geval van schade niet
eens beantwoord worden.”
“Wie denkt dat de communicatie
met ons moeilijk zal zijn en dat
we een Oost-Europees postcommunistisch bedrijf zijn, die heeft
het bij het verkeerde eind. We zijn
een modern bedrijf met een jong,
internationaal team. Onze collega’s
kunnen in het Nederlands, Duits,
Engels en Russisch met schippers

communiceren. En natuurlijk is
de communicatie veel eenvoudiger als wij direct contact hebben
met bijvoorbeeld de kapitein of de
matroos en niet de hele tijd hoeven
te communiceren via een derde
persoon. Dus wees absoluut niet
bang voor de communicatie. Integendeel!”
Over de vergunningen, certificaten
en licenties zegt Petocz: “Het lijkt
erop dat we dit keer op keer moeten herhalen. En dat zullen we blijven doen. Want hoe is het mogelijk
dat er uitzendbureaus in de binnenvaart actief zijn – binnen de EU
tientallen of misschien wel honderd – en dat alleen wij plus nog
twee andere uitzendbureaus beschikken over alle vereiste vergunningen, certificaten en licenties? En
het ergste is dat u hier misschien
niets van afweet maar er wel voor
beboet kunt worden. Een cliënt,
die ongeveer een jaar geleden bij
ons is gekomen, heeft zo een boete
ontvangen van 80.000 euro. En hij
moest natuurlijk alles zelf betalen.”
“Over de prijs hoeven we niet te
praten”, besluit Petocz. “Het is
ongetwijfeld altijd goedkoper om
bij ons personeel te huren dan
bij een tussenpersoon. Het gaat
om het principe dat ik in het begin al noemde. Een auto koop je
beter rechtstreeks van de eigenaar?
De tussenpersoon moet ook geld
verdienen en biedt de auto’s niet
alleen te koop aan voor de mooie
ogen van de eigenaar.”

Kijk voor meer informatie op
www.tmlg.eu.

virtuele trainingen. Voor de zeevaart gaat het om een gloednieuwe full mission bridge simulator
en de upgrade van drie consolesimulatoren met de nieuwste software, een hoogstaand bedieningspaneel en vervanging van de
bestaande hardware. Hiermee
creëert de school realistische en
interactieve simulatie in grote zeegebieden.
De bestaande simulatoren voor
de binnenvaart hebben een upgrade gekregen met geavanceerde
software. Dat geldt voor de 240˚
inland bridge simulator en de andere, kleinere scheepssimulatoren.
Er komt ook een nieuwe scheepsmanagementsimulator.
Alle binnenvaartsimulatoren voldoen daarmee aan de geldende
Europese CESNI-eisen en de CBRexameneisen. Meinen: “De nieuwe
en verbeterde simulatoren geven

de mogelijkheid om te trainen en
te examineren met zeer realistische hydrodynamica, verbeterde
communicatiemogelijkheden en
geavanceerde functies die de leerervaring van studenten veel interactiever en enerverender maken.”

Regio Deal
De investering is mede mogelijk
gemaakt door de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Deze overeenkomst is een impuls op het gebied
van economie, verduurzaming,
innovatie, talentontwikkeling en
de leefomgeving in noordelijk Flevoland.
Hierbij wordt onder andere ingezet op innovatie binnen het
Cluster Urk Maritime: bedrijven,
onderwijs- en kennisinstellingen
en maatschappelijke organisaties
die verbonden zijn met de maritieme industrie op Urk.

Concordia Damen start
investeringsfonds
Concordia Damen heeft een
investeringsfonds opgericht
dat klanten ondersteunt bij
de aankoop van nieuwe en
gebruikte binnenvaartschepen.
Met het BesteVaer Capital
Fund wil de scheepsbouwer
uit Werkendam investeringen
vergemakkelijken.
Het bedrijf heeft op zijn website
een ‘Business Plan Tool’ gemaakt
waarmee klanten vrijblijvend
een businesscase kunnen laten
berekenen voor een ontwerp of
schip uit de voorraad van Concordia Damen. De uitkomst geeft
een realistische indicatie voor de
financiering van het beoogde
schip. Na het invullen van zijn

gegevens ontvangt de klant het op
maat gemaakte businessplan per
e-mail.
Mocht niet volledig aan de
financieringscriteria van de banken worden voldaan, dan zal de
Business Plan Tool informatie
geven over aanvullende financieringsmogelijkheden die BesteVaer
Capital Fund kan bieden.
CEO Chris Kornet van Concordia Damen, zegt: “Met deze stap
bieden we onze klanten een nuttig financieringsinstrument. Dit
maakt de aanschaf van nieuwe en
gebruikte binnenvaartschepen uit
onze voorraadportefeuille eenvoudiger en stimuleert de binnenvaart.”

Leden van het investeringsadviescomité van BesteVaer Capital Fund
(vlnr): Gerard Deen (Deen Shipping Group), Tom Boerema (Shipping
Technology) en Leendert-Jan Visser (Comfort Vermogensbeheer).
(foto Damen Group)

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
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Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

Ontwikkelingen op het gebied van
brandstoffen volgen elkaar snel, vele
worden gedreven om de belasting
op het milieu te verlagen. Maar er zijn
ook veel vragen zijn over de nieuwe
brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor
de veroudering.
CC Jensen adviseert met een
eenvoudige oplossing om te komen
wat belangrijk is: Het realiseren en
behouden van schone en droge
brandstof die moderne motoren
vereist.
Brandstof behoeft continue aandacht,
dit begint direct na het bunkeren om
veroudering te voorkomen. Bacteriën
hebben (condens-)water nodig om te
overleven in brandstof en produceren
een slijmvormige gel met mogelijke
vervolgschades aan pompen of
injectoren maar veroorzaken ook
verstopte filters van de motor of
corrosie in tanks. Waterdruppels in
brandstof veroorzaken ook schades
aan pompen en injectoren.

Diesel met bio-toevoeging trekt meer
water aan en is meer gevoelig voor
veroudering. Echter gebruik van diesel
met bio-aandeel hoeft geen probleem
te zijn.
Biociden als toevoeging kunnen de
bacteriën doden, echter deze neemt
niet de belangrijke oorzaak weg
namelijk de watervervuiling. Gebruik
van biociden is te voorkomen door
continue het water uit de brandstof te
verwijderen.
Onze Filterseparator creëert een
actieve circulatie in tanks zodat
continue vuil en water uit brandstof
wordt verwijderd. Schone en droge
brandstof is hierdoor beschikbaar voor
de motor.
Het afgescheiden water wordt
automatisch of handmatig afgetapt
en geeft direct inzicht hoeveel water
per tijdseenheid uit de brandstof is
verwijderd.

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.
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Engineer Ruben gaat aan de slag op het
nieuwe ziekenhuisschip van Mercy Ships
Levens veranderen

DOOR ALINDA LENTING (MERCY SHIPS)

Meevaren op een gloednieuw
schip en daar werken aan de
technische systemen: Ruben
Galama (32, uit Bolsward) doet
het. Maar het schip waarop hij
als vrijwilliger aan de slag gaat,
is niet zomaar een schip. Het is
het nieuwe ziekenhuisschip van
medische hulporganisatie Mercy
Ships, waarmee straks medische
zorg en trainingen in Afrika
gegeven wordt.
Ruben is actief voor Mercy Ships
sinds 2016. “Het begon allemaal
bij het zaterdagbaantje tijdens
mijn schooltijd”, vertelt hij. “Mijn
toenmalige baas had een aantal
jaar als vrijwilliger op de Anastasis,
het eerste schip van Mercy Ships,
gewerkt. Hij zat vol interessante
verhalen over zijn tijd aan boord.
Daardoor werd mijn interesse gewekt. Omdat ik in 2016 graag een
tussenjaar wilde doen, kwam ik al
snel uit bij Mercy Ships. Met mijn
technische achtergrond kon ik zo
als vrijwilliger aan de slag in de
machinekamer op de Africa Mercy,
het huidige schip van de organisatie."
"Via een aantal cursussen maakte
ik na een paar jaar de overstap
naar de HVAC-afdeling, waar ik
nu het onderhoud van warmte- en
koelsystemen onder mijn hoede
heb.”

Van Africa Mercy
naar Global Mercy
Binnenkort – zodra zijn visum
rond is – maakt Ruben de overstap van de Africa Mercy naar het
nieuwe schip, de Global Mercy. Samen met zijn vrouw Silke, die hij
zelfs bij Mercy Ships heeft leren
kennen!
“Op de Global Mercy ga ik straks
de rol van Hotel Engineer vervullen”, vertelt Ruben. ‘Ook op dit
schip ben ik verantwoordelijk voor
de HVAC-systemen en de koelingen en vriezers aan boord, maar
ook voor apparatuur die het ziekenhuis ondersteunt. Aan boord
produceren we bijvoorbeeld zelf
zuurstof voor de operatiekamers
en de IC, dus deze apparatuur valt
ook onder de verantwoordelijkheid van de technische afdeling.”
Op de vraag waarin het nieuwe
schip verschilt van het huidige,
vertelt Ruben: “De Global Mercy

Ruben Galema is straks op de Global Mercy verantwoordelijk voor de HVAC-systemen en de koelingen en vriezers
aan boord, maar ook voor apparatuur die het ziekenhuis ondersteunt.

is natuurlijk gloednieuw, ongeveer veertig jaar jonger dan de Africa Mercy. Die is overigens voor
de leeftijd nog in een heel goede
staat: de afgelopen jaren zijn veel
machines vervangen. Op de Global Mercy zijn er wel veel andere
machines die ik moet gaan leren kennen. Ook is het schip in
vergelijking met de Africa Mercy
veel groter qua inhoud. De airconditioning is bijvoorbeeld veel
groter uitgevoerd.”

Azipods
‘Ik ben zelf nog niet op de Global
Mercy geweest maar op de foto’s
die ik gezien heb, werd duidelijk
dat het schip bijvoorbeeld geen
schroefassen meer heeft zoals de
Africa Mercy. Op de Global Mercy
wordt net zoals op cruiseschepen
gebruikgemaakt van azipods. Dus
er wordt straks dieselelektrisch
gevaren.”
“Op medisch gebied is het wel
heel interessant dat we een
supergeavanceerde
simulatieruimte hebben voor operatietrainingen. Daarmee kunnen we
ook de lokale, vaak primitieve
omstandigheden nabootsen zoals
Afrikaanse medische professionals
die dagelijks ervaren."
"Door op deze manier te trainen
kunnen we deze mensen specifiek
voorbereiden op het verlenen van
zorg in een omgeving die medisch

gezien minder geavanceerd is. Dat
is voor ons een mooie ontwikkeling die veel kansen biedt.”

Ziekenhuisschip
vanaf de tekentafel
Ondanks het feit dat Ruben de
Global Mercy nog nooit in het
echt heeft gezien, is hij nu al trots
op het schip. “Omdat de Global
Mercy nieuw is gebouwd is er
rekening gehouden met alle wensen rondom het ziekenhuis aan
boord. Het hele ontwerp is op het
ziekenhuis gebaseerd.”
“De Africa Mercy was oorspronkelijk een treinferry waar later een
ziekenhuis in is gebouwd. Hierdoor merk je soms dat niet alles
even efficiënt is ingericht. Bij de
Global Mercy is er vanaf de tekentafel al nagedacht hoe alle ruimte
zo optimaal mogelijk benut kan
worden. En het mooiste is nog: als
de Global Mercy straks in gebruik
wordt genomen verdubbelt daarmee de capaciteit van Mercy Ships.
We kunnen dan dus ook dubbel
zoveel mensen helpen!”
Ruben blikt vooruit: “Zodra we
ons visum hebben, hopen we te
vertrekken naar de werf in China
waar de Global Mercy nu nog
ligt. Voordat we daadwerkelijk het
schip op mogen zullen we eerst
twee tot drie weken in quarantaine moeten. De lange reis en quarantaineperiode is natuurlijk het
minst leuk van deze onderneming,
maar ik hoop de tijd zo goed
mogelijk te gebruiken om met
handleidingen
alvast
zoveel
mogelijk te leren kennen van de
apparatuur en systemen waar ik
mee ga werken.”

van een hulpverleningsmissie. Er
zijn zoveel mensen in de wereld
die niet ‘gewoon’ naar een dokter
kunnen. Daarvoor is er nog een
hoop te doen.”
“Ook al heb je geen medisch
beroep, toch kun je ervoor zorgen
dat deze mensen geholpen worden met een operatie. Door het
schip varende te houden werk je
hier concreet aan mee! Dat werk
doe je dan ook nog eens in een
superfijn team van zeelieden en
engineers.’
Dan is er nog een andere kwestie,
want de schepen van Mercy Ships
varen eigenlijk maar weinig. Is dat
dan wel aantrekkelijk voor zeelieden? Ruben zegt hierover: “Er
wordt inderdaad niet heel veel
gevaren, opgeteld ongeveer twee
weken per jaar. Toch zou ik het
alle zeemannen en -vrouwen van
harte aanraden om zich aan te
melden als vrijwilliger. Je komt bij
Mercy Ships terecht in een internationale omgeving met vrijwilligers uit meer dan zestig verschillende landen. Als zeevarende is dit
eigenlijk altijd wel zo, maar het
feit dat je met je beroep kunt
bijdragen aan het mogelijk maken
van operaties voor de allerarmsten
ter wereld is toch wel heel bijzonder en dankbaar.”

Om dit concreter te maken geeft
Ruben een inkijkje in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis:
“Als we in Afrika zijn en je loopt
na je werk een rondje door het
ziekenhuis, dan zie je daar heel
direct waar je het voor doet. Je
ziet de patiënten binnenkomen.
Soms durven ze nauwelijks andere
mensen aan te kijken omdat ze
door hun ernstige aandoening
al zo lang verstoten zijn uit hun
omgeving. Maar je ziet ze óók
vertrekken na hun operatie. Dan
zijn het echt compleet andere
mensen: ze zijn bevrijd van hun
aandoening en daardoor ook van
hun schaamte. Hun leven is echt
compleet veranderd.”
“Verder is er op elk schip waar je
werkt altijd wel nieuwe apparatuur waar je ervaring mee opdoet, dat is voor je cv zeker niet
verkeerd. Mercy Ships werkt ook
alleen maar met professionals; dus
op maritiem-technisch gebied is
er volop ruimte om te leren én te
groeien in je functie.”

De Global Mercy
in Rotterdam
Het nieuwe vlaggenschip ligt nu
nog op de werf, maar niet voor
lang meer. “Corona heeft wel wat
vertraging opgeleverd in de bouw
van de Global Mercy, maar nu is
ze toch echt bijna klaar. Zoals het
er nu voorstaat wordt het schip dit
voorjaar opgeleverd.”
“Daarna zal het naar Antwerpen varen. Hier zal de medische
apparatuur geïnstalleerd worden. Als dat afgerond is, vaart de
Global Mercy naar Rotterdam.
Daar willen we zoveel mogelijk
mensen de kans geven om het
schip te bezoeken. Eind 2021
vaart het richting Tenerife, waar
het schip voor het eerst de Africa
Mercy zal ontmoeten. Dit is ook
het moment waarop vrijwilligers
overstappen van de Africa Mercy
naar de Global Mercy. Begin 2022
vaart de Global Mercy voor het
eerst naar Afrika, om de bevolking
van Liberia te ondersteunen met
medische zorg en trainingen.”

Vrijwilliger

De Global Mercy op de werf in China. (foto’s Mercy Ships)

Maritiem-technische mensen hebben vaak werk genoeg, waarom
zouden ze op een van de schepen
van Mercy Ships als vrijwilliger
aan de slag te gaan? Ruben: “Het is
denk ik een unieke mogelijkheid
voor zeelieden om hun professionele vaardigheden te gebruiken
en tegelijkertijd onderdeel te zijn

Een arts onderzoekt een patiënt na diens oogoperatie.
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Marine Power Drechtsteden B.V.
CUMMINS X15 STAGE V
VANAF APRIL TE BESTELLEN

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