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emissie aan boord
9

ATIONAAL
RN
TR
E
T

ORT
SP
AN

IN

ZES krijgt miljoenen
uit Groeifonds
2

Dé verwarming
voor aan boord!

BEAUFORTLOGISTICS.COM

+31 (0)117 - 401 500

T +31 (0)78 303 3020

STAGE V/IMO III 600-1650 PK

T 088 222 86 00

www.abato.nl

CCR: “Geen boetes bij
nieuwe vaardocumenten”
(foto Tekst & Toebehoren)

BINNENVAARTSCHIP
FINANCIER JE
BIJ BEEQUIP
REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

beequip.nl

(0)10 340 0844

Dat vraagt de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart (CCR) aan de
overheden van de aangesloten
landen.
Lees verder op pagina 2
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Zolang het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de
Rijn (RSP) nog niet is aangepast, zouden handhavers bemanningsleden niet moeten beboeten op de Rijn als hun vaardocumenten zijn
afgegeven op basis van de nieuwe Europese richtlijn voor erkenning
van beroepskwaliﬁcaties in de binnenvaart (EU 2017/2397).

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com

front page_48x50mm.indd 1

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

22.01.2016 11:09:20

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

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

Machinefabriek

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

www.scheepswerfboer.nl
+31 184 41 23 03

Ervaar de kracht van Vakmanschap

DE SCHEEPVAART
SPECIALISTEN!
T: 0184-612933 • E: notaris@interwaert.nl
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www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

Stage V gecertificeerde motoren met
Vermogens van 160 PK t/m 1000 PK

officieel
geautoriseerd dealer

TEL. 078 - 3039700 | INFO@DEGROOTMARINE.COM | WWW.DEGROOTMARINE.COM

Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek

www.ruijtenbergshipyard.nl

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

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN
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authorized partner
of man engines

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88
E info@psipiping.com
www.psipiping.com
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Nationaal Groeifonds:
50 miljoen voor
varen op batterijen
Het kabinet steekt 50 miljoen euro in Zero Emissie Services (ZES) om
de binnenvaart versneld te verduurzamen via het energiesysteem met
batterijcontainers. Dat geldt komt uit het Nationaal Groeifonds.
De ministers Adriaansens van Economische Zaken
en Klimaat en Kaag van Financiën maakten 14 april
bekend waar het geld uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds naar toe gaat. Het gaat om investeringen van in totaal miljard euro voor 28 projecten
die moeten zorgen voor duurzame economische groei
in Nederland.
Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als
doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het heeft bij de start 20 miljard
euro beschikbaar gekregen voor investeringen in
kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek,
ontwikkeling en innovatie.

45 schepen
Zero Emission Services biedt met zijn uitwisselbare
batterijcontainers een volledig producten- en
dienstenpakket voor zero-emissie varen. Het zal het
toegekende geld gebruiken voor de ontwikkeling van
75 batterijcontainers (ZESpacks), veertien docking
stations om de ZESpacks te laden en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen.
“Dit is niet alleen goed nieuws voor de binnenvaartsector en voor ZES, maar leidt bovenal tot een betere

leefomgeving”, reageert Bart Hoevenaars, CEO van
ZES. “Nu wordt echt schoon varen mogelijk, dus
zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.
Daarnaast is het ook nog geluidloos.”

Hiermee wordt het bekende kipei-probleem voor groen transport
doorbroken
“Het Nationaal Groeifonds steunt schippers bij de
investering in een elektrische aandrijflijn. Zero Emission Services kan nu investeren in het kostbaarste deel,
de batterijcontainers, zodat deze schippers
alleen betalen voor gebruik. Ook kunnen er met de
steun publiek toegankelijke laadstations gerealiseerd
worden aan enkele cruciale vaarroutes voor de
binnenvaart in Nederland. Door het mogelijk te
maken om tegelijkertijd te investeren in deze drie
zaken, wordt het bekende kip-ei-probleem voor groen
transport doorbroken.”

We danken het ministerie van I&W voor de samenwerking in het afgelopen jaar om gezamenlijk dit
zorgvuldige proces te doorlopen. Samen met hen, zijn
wij ervan overtuigd dat het Nationaal Groeifonds de
concurrentiepositie van deze belangrijke transport
sector voor Nederland met deze steun verstevigt.”

Versneld opschalen
Als niet gelijktijdig in elektrisch aangedreven schepen,
batterijcontainers en laadinfrastructuur geïnvesteerd
wordt, laat de doorbraak richting zero-emissie op zich
wachten, zo is de redenering. ZESpacks kunnen niet
gebruikt worden zonder schepen met een elektrische

“Pragmatische overgangsmaatregel: niet handhaven”
Vervolg van pagina 1

De Europese richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart trekt de
beroepskwalificaties binnen de
Europese Unie gelijk. Hij geldt
sinds 18 januari van dit jaar, maar
nog niet alle landen hebben de
bepalingen verwerkt in nationale
wet- en regelgeving. Als de kwalificatiecertificaten en dienstboekjes zijn afgegeven op basis van
de nieuwe Richtlijn zouden die
formeel dus nog niet geldig zijn.
De Rijnvaartcommissie vraagt
haar lidstaten (Nederland, België,
Duitsland, Luxemburg, Frankrijk
en Zwisterland) ervoor te zorgen
dat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die
afgegeven worden op grond van
het huidige RSP bij controles buiten de Rijn ook zonder problemen
aanvaard worden.
Zelf heeft de CCR het nieuwe
RSP-personeelsreglement
nog
niet aangenomen. “Momenteel
loopt een coördinatieprocedure
met betrekking tot de goedkeuring van het RSP tussen de Euro-

pese Unie en de CCR. Wanneer
deze procedure afgerond zal zijn,
is nog niet bekend.”
De CCR spreekt zelf van een “uitzonderlijke maatregel”. Die is aan
een termijn gebonden en geldt
tot het nieuwe RSP van kracht
wordt of, als de CCR dat niet
eerder heeft goedgekeurd, tot 30
september 2022. De maatregel
kan indien nodig nog wel worden verlengd. “Het doel is om
de dekbemanningsleden de mogelijkheid te bieden kwalificatiecertificaten te blijven gebruiken,
ongeacht of zij werden afgegeven
op grond van de EU-richtlijn of
het RSP.”
Brussel nam de Europese Richtlijn over erkenning van de
beroepskwalificaties in 2017 aan.
De lidstaten hadden ruim vier
jaar de tijd. De nieuwe regelgeving moest namelijk op 17 janu
ari van dit jaar zijn ingevoerd.
Nederland is een van de landen
die de richtlijn niet op tijd heeft
omgezet in nationale wetgeving.
Dat leverde onder meer problemen op bij de examens voor het
nieuwe EU-kwalificatiecertificaat

schipper, dat het groot vaarbewijs
en het Rijnpatent vervangt.

“Geen problemen”
Afgelopen december schreef
toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer dat ze
geen problemen voorzag. Wél
stelde de richtlijn nog een aantal
administratieve eisen, die ze in
de wetgeving moest verwerken.
“Ten aanzien van reeds afgegeven vaarbevoegdheden geldt op

Wel controleren,
maar niet
beboeten,
vraagt de CCR.
(archieffoto
E.J. Bruinekool
Fotogrfie)

grond van de Europese richtlijn een overgangstermijn. Voor
documenten die worden afgegeven vanaf 18 januari 2022 is in
internationaal verband tot een
afspraak gekomen om tot een
pragmatische overgangsmaatregel te komen. Dit principebesluit
houdt in dat totdat de Europese
richtlijn geïmplementeerd is in
de nationale wetgevingen er niet
gehandhaafd wordt.”
Tot de Nederlandse wet- en regelgeving is aangepast, geldt een ge-

deeltelijke implementatie. Deze
noodregeling is 22 februari in de
Staatscourant gepubliceerd. Voor
de volledige invoering is wijziging
nodig van de Binnenvaartwet, het
Binnenvaartbesluit, de Binnen
vaartregeling plus nog enkele
andere regelingen. “De volledige
implementatie van de Richtlijn
heeft vertraging opgelopen door
de complexiteit van de te regelen
aspecten”, schreef minister Mark
Harbers van Infrastructuur & Waterstaat in de toelichting.
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Banen in de scheepsbouw

aandrijflijn en zonder laadinfrastructuur
kunnen ze niet worden opgeladen. Samenwerking en afstemming tussen betrokken
partijen is cruciaal, aldus ZES. “De investering van 50 miljoen maakt het mogelijk
om gelijktijdig te investeren in de laadinfrastructuur, de energiedragers en de schepen
met een elektrische aandrijflijn.”
ZES draait inmiddels meer dan een half
jaar. Het eerste schip, de Alphenaar van
CCT, vaart sinds september 2021 met
de verwisselbare energiecontainers. Het
schip vaart tussen Alphen aan den Rijn

en Moerdijk voor Heineken. “Heineken
en zijn vervoerder CCT leverden beiden
een aanzienlijke inspanning om het eerste
zero-emissie binnenvaartschip met het
ZES-systeem te kunnen laten varen. Met
behulp van de investering van het Nationaal Groeifonds kan het aantal schepen,
batterijen en laadstations versneld opgeschaald worden.” Als de eerste 45 schepen
met hulp van deze investering varen, is de
verwachting dat de markt op eigen kracht
het aantal schepen, batterijcontainers en
laadstations kan laten groeien.

OVERSLAG BADEN-WÜRTTEMBERG WEER GEDAALD
In de havens van Baden-Württemberg is de overslag vorig jaar met 0,8 procent gedaald
naar 27,9 miljoen ton.
Alleen de havens in Mannheim, Karlsruhe en Heilbronn behandelden meer goederen dan in
2020. De haven van Stuttgart zag de volumes het sterkst dalen. In Kehl bleef de overslag
nagenoeg stabiel.
Het was het tweede jaar op rij dat in de Duitse deelstaat minder goederen zijn overgeslagen.
Naast levensmiddelen, landbouwproducten en mineralen ging ook de containeroverslag achter
uit. Er zijn wel meer kolen, aardolie, aardgas en hout overgeslagen. Het vervoer van en naar bin
nenlandse havens daalde met 10,4 procent. Internationaal werd juist 8,4 procent meer vervoerd.

KBN KIEST VOOR KANTOOR IN ZWIJNDRECHT
Koninklijke Binnenvaart Nederland
vestigt zich in Zwijndrecht. Het
vroegere CBRB trekt in bij fusiepartner
BLN-Schuttevaer. Ook het EICB,
BVB en BTB, die nu bij het CBRB op
het Vasteland in Rotterdam zitten,
verhuizen mee.
Koninklijke Binnenvaart Nederland is ont
staan door de fusie van Koninklijke BLNSchuttevaer en Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart. In maart gaven hun
leden groen licht. De officiële oprichting
was op 7 april. Nu is ook de locatie bekend.
Het gezamenlijke ‘Binnenvaarthuis’ komt
in Zwijndrecht aan de Scheepmakerij. Op
donderdag 21 april hebben het bestuur
van Koninklijke Binnenvaart Nederland en

dat van de uitvoeringsorganisaties Exper
tise- en Innovatie Centrum Binnenvaart,
Bureau Voorlichting Binnenvaart en Bureau
Telematica Binnenvaart dat besloten.
“Na een zorgvuldig proces, op basis van
verschillende weegcriteria en de nadruk
kelijke wens van de besturen van KBN en
EICB/BVB/BTB om samen op één locatie
gevestigd te zijn, is de beslissing gevallen
op de locatie in Zwijndrecht”, zo luidt de
verklaring van KBN. “Om te zorgen voor
een frisse start van het Binnenvaarthuis zal
er een verbouwing noodzakelijk zijn.”
De medewerkers van het vroegere CBRB
en die van EICB, BVB en BTB kunnen na de
zomer hun intrek nemen in het kantoor aan
de Scheepmakerij.

Als in Nederland volledig wordt overgestapt
op zero-emissie binnenvaartschepen zal dit
tot 2050 6,6 miljoen ton CO2 besparen en
tot 17.500 ton aan NOx, heeft ZES
becijferd. “Hierdoor worden steden,
natuurgebieden en (binnen)havens schoner
en geluidsarmer.”
Het gebruik van de ZESpacks kan ook de toepasbaarheid van zon- en windparken versterken, doordat ze opgewekte energie kunnen
opslaan tot het moment dat de energie daadwerkelijk gevraagd wordt, aldus ZES. “De
fysieke infrastructuur voor de docking
stations is dus een bouwsteen voor een lokale ‘clean energy hub’. Naast het opladen van de
batterijcontainers op basis van schone energie, biedt een docking station ook mogelijkheden om het elektriciteitsnet te versterken.
De batterijcontainers die hier worden geladen, kunnen namelijk ook gebruikt worden
om het energienetwerk te balanceren. Een
steeds actueler thema in Nederland."
ZES draagt volgens eigen zeggen ook bij
aan het doel van het Nationaal Groeifonds
om het duurzaam verdienvermogen van
Nederland te versterken: “Het innovatieve
karakter van het ZES-concept zorgt onder
andere voor banen in de nieuwbouw en
ombouw van schepen. Bestaande schepen
kunnen immers omgebouwd worden tot
elektrisch aangedreven schepen. Andere
banen worden gecreëerd binnen de dagelijkse operatie van docking stations en
andere onderdelen binnen de waardeketen.
Het ZES-systeem biedt Nederland mogelijkheden om de voorsprong als belangrijke,
innovatieve logistieke sector te behouden
en kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare uitdagingen in andere sectoren.”

Nieuwe aandeelhouder
ZES werd, met steun van het ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat, opgericht door
ING, Wärtsilä, Engie en Havenbedrijf Rotterdam. Sinds maart heeft het bedrijf een
nieuwe aandeelhouder: Ebusco nam het
40-procentsbelang over van energiebedrijf
Engie. Ebusco is een Nederlandse fabrikant
van volledig elektrische bussen. Het verwerven van een belang in ZES past in Ebusco’s
strategie en missie om bij te dragen aan
een betere leefomgeving door veilige, duurzame, emissievrije en betaalbare transport
ecosystemen mogelijk te maken.
ZES kan profiteren van Ebusco’s ervaring
met heavy duty-batterijen en batterijmanagementsystemen. De busfabrikant
uit Deurne heeft de laatste jaren Mobile
Energy Containers (MEC’s) ontwikkeld, die
kunnen worden geïntegreerd in het ZESconcept. Ebusco heeft ook al uitgebreide ervaring met het monitoren van zijn busvloot
en laadinfrastructuur via het eigen softwareplatform Ebusco Live.

Eén pot nat

De Alphenaar is nu nog het enige
schip dat met de ZESpacks vaart.
Door de investering van het
Groeifonds kunnen er 45 schepen
bij komen. (foto ZES)

Eerst dacht ik dat de opnieuw geac
tiveerde dienstplicht niet best zou
zijn voor de personeelsaanwas in
de binnenvaart, maar toen bedacht
ik dat het juist goed zou zijn, mits
het worden van matroos tot vrij
stelling van dienstplicht zou leiden
wegens de noodzakelijke bijdrage
aan de noodzakelijke, essentiële
transportsector. Was dat tijdens de
Koude Oorlog niet ook het geval?
Van het wegvervoer hebben we
niet veel te duchten. Sinds het re
clamespotje voor vrachtwagen
chauffeurs tijdens het journaal in
het item over de honderden kilome
ters files bij Dover (de chauffeurs
moesten plassen in een emmertje
en werden wakker gehouden door
toeterende politieauto’s zodat de
trucks bijtijds een paar meter op
konden schuiven) bedenken jonge
ren zich wel voordat ze gaan dro
men van de vlam in de pijp.
Nee, dan het leven aan boord. Om
te beginnen zijn er tegenwoordig
toiletten op een binnenschip. Aar
dig onderscheid met de vracht
auto’s. Je gelooft het niet, maar
niet iedereen weet dat. Ik denk dat
we met heel veel campagnes voor
het aanwakkeren van de aandacht
voor een loopbaan in het gang
boord overschatten wat mensen
aan de wal weten van het leven op
een binnenschip.
De hoogste tijd voor een 'Binnen
vaart voor Dummies' (BvD). Hart
stikke leuk om cadeau te geven op
verjaardagen. Verjaardagen van
jongeren die weleens uit hun mond
hebben laten vallen dat ze een
ietsiepietsie
benieuwd
waren
naar werken in de binnenvaart. De
familieleden van deze loslippige
jongeren kijken meteen bij Bol.com
wat er voor leesmateriaal over de
binnenvaart te koop is. Heel veel,
maar aan dat vrolijk gele boekje
voor Dummies kun je je nooit een
buil vallen en twee klikken later is
het onderweg naar het aanstor
mende binnenvaarttalent. Check
verjaardagscadeau. (Kijk maar in
'Verjaardagen voor Dummies'.)
Natuurlijk kun je in BvD gortdroge
cijfers over de natte bedrijfstak
oplepelen, gelardeerd met vette
infographics. Beter is een flinke tip
van de sluier op te lichten over het
mooie leven aan boord van een bin
nenschip. Altijd buiten (als je wilt)
en binnen een meevarende woning
van alle gemakken voorzien. ’s Zo
mers zwemmen in het ruim of als
het niet heeft geregend, een balletje
trappen. O ja, er is ook werk. Voor
velen is het een droom om van hun
hobby hun werk te maken, maar op
een binnenschip kun je van je werk
je hobby maken. Kun je het daarna
alsnog je werk maken. Eindelijk
korte metten maken met al die mis
verstanden over lange werktijden,
hard werken, vieze handen maken
en strenge voorwaarden.
Nou die BvD wordt een echte page
turner voor de jeugd. Kunnen we
toch een flinke aanwas van jonge
matrozen tegemoetzien, zelfs zon
der dienstplicht.

Michel Gonlag
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RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

GEVRAAGD:

Wie zijn wij?

We beschikken over een vloot van een 16-tal tankschepen
met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton.

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.

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?

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

De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

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.

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@rptag.ch

GEFO SHIPPING GROUP

HSSEQ Superintendent Tankbarges (m/f/d)
GEFO SHIPPING GROUP
The GEFO Shipping Group is a medium-sized and
expanding family-owned company in the seagoing and
inland tanker shipping industry with headquarters in
Hamburg. At a total of five locations in Germany and other
European countries, the company employs more than 100
people (m/f/d) ashore, with more than 1,500 employees
(m/f/d) working on board the ships, generating an annual
turnover of approximately 500 million euros.
With a fleet of more than 150 ships, the company
specializes in the inland and sea transports of chemicals,
liquid gases and mineral oil products in Europe. In addition,
the company operates its own global bunker (marine fuel)
trading division.
The company structure is lean, so that each employee
(m/f/d) is independently responsible for his or her own area
of responsibility. The company is very successful, with a
motivating atmosphere and performance is rewarded.
With its business areas of inland and sea transport, the
GEFO Shipping Group has made a name for itself as a
recognized and reliable logistics and transport service
provider on the European sea and inland waterways.
The aim is to continue to further expand this outstanding
position.

POSITION
The GEFO Shipping Group is looking for a new HSSEQ
Superintendent to support the HSSEQ Inland team located
in Duisburg.
ROLES & RESPONSIBILITIES
As future HSSEQ Superintendent (m/f/d) you will be
accountable to the HSSEQ Manager, reporting all safety,
operational and nautical relevant developments.
Your main task will be conducting HSSEQ Inspections on
board following the GEFO developed internal inspection
questionnaire. Combined with these inspections, you will
also conduct trainings on board in HSSEQ topics and
assess our crewmembers in their expertise, knowledge,
and abilities ensuring the high GEFO HSSEQ standards.
You will be working hand-in-hand with crew members
in solving operational challenges, you will act as a
trainer and mentor and a trusted point of contact. With
your experience, commitment and quality work you will
contribute to GEFO’s safety, environmental and quality
targets.

findings into training documents, procedures and our
inspection questionnaire.
CANDIDATE PROFILE
You either have experience as a master on tankbarges
/ seagoing tankers, as an EBIS / OCIMF inspector or as
HSSEQ Superintendent in liquid bulk shipping. Owning
an ADN license type G or C is an advantage, as well
as a navigational license on the river Rhine. Your safety
standards are very high indeed and you are risk averse.
Your communication is fluent, and you are comfortable in
working with people. You are well versed in the German /
Dutch language (either one at level C2 [CEFR] if not mother
tongue, the other minimum B1) and you have English
language skills at least of level B1. You have good abilities
in MS Office applications. You are flexible, team-minded,
persistent yet friendly and self-confident.
The office is located in Duisburg (Duisburg / Dusseldorf
Area), your main area of work is established as the ARA
ports and connecting waterways. GEFO is offering an
attractive remuneration package and you will be joining a
dynamic team of highly motivated colleagues.

Once in the office, you will process feedback collected
from on-board training and ship visits, circling back

If you can identify with the candidate described, please contact Peter Van Herck, Group HSSEQ Manager: peter.van-herck@gefo.com

GEFO SHIPPING GROUP • Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 9-11 • 47228 Duisburg • +49 175 341 43 62 • www.gefo.com
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PTC helpt leden op weg met vergroening
De Particuliere Transport Coöperatie
(PTC) geeft haar 50 leden steun
bij het (verder) verduurzamen en
certificeren van hun schip. Sinds 1
april betaalt PTC namelijk 50 procent
van de kosten van een Green Awardcertificering.

coöperatie. Als incentive provider van
Green Award stimuleert de PTC haar
leden om behaalde resultaten zichtbaar te maken. Hiermee wordt waarde
gecreëerd en kan de coöperatie worden gezien als toekomstbestendige
ketenpartner.”

“PTC is een coöperatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
Wij maken ons samen sterk voor het
milieu en een veilige werkomgeving”,
zegt Ella Hots-Visser, manager PR &
Sustainability bij PTC.
“Daarnaast zit maatschappelijke betrokkenheid in het DNA van onze

Alle zeilen bijzetten
Green Award heet PTC van harte welkom, aldus directeur Jan Fransen.
“Des te meer schepen verduurzamen,
des te beter. We zullen met elkaar alle
zeilen bij moeten zetten om onder
andere luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. En dan is

het van grote toegevoegde waarde als
een grote club als PTC daar een extra
impuls aan geeft.”
Met een Green Award-certificaat laten
scheepeigenaren zien dat zij extra
stappen zetten om schadelijke emissies te verlagen en de veiligheid aan
boord te verhogen, zo is de gedachte
achter Green Award. Gecertificeerde
schepen hebben bij verladers een
streepje voor.
Certificaathouders ontvangen daarnaast diverse (financiële) voordelen
van circa vijftig partners, de zogeheten
incentive providers. En daar hoort PTC
nu ook bij.

DUITSLAND VERLENGT STEUN
AAN MULTIMODALE TERMINALS
Duitsland blijft nieuwe multimodale container
terminals en uitbreidingen financieel ondersteunen.
Om de modal shift naar binnenvaart en spoor te bevorde
ren subsidieert Duitsland al sinds 1998 de bouw en uit
breiding van multimodale containerterminals. Bedrijven
kunnen tot 80 procent van de kosten vergoed krijgen.
De huidige steunmaatregel dateert uit 2017. Hij is nu ver
lengd tot 30 september 2022. De Europese Commissie
heeft hier groen licht voor gegeven. Ondertussen werkt
Duitsland aan een nieuwe steunmaatregel voor multi
modale terminals. Die zou in het laatste kwartaal van dit
jaar moeten klaar zijn.
(foto HGK)

Duwvaartsluis blijft dicht
Rijkswaterstaat verwacht dat de
zuidelijke duwvaartsluis van de
Krammersluizen pas half mei weer
beschikbaar is voor de scheepvaart.
De sluis is sinds 28 maart gestremd
door een vastzittende sluisdeur.

De onderrolwagen moet worden
vervangen. Daarvoor is een speciaal
kraanschip nodig dat de sluisdeur kan
uithijsen. Het herstel van de sluisdeur

is ingepland in de week van 9 tot en
met 13 mei. De hinder voor de beroepsvaart is aanzienlijk, realiseert de
vaarwegbeheerder zich. Wachttijden
als gevolg van de stremming van de
zuidelijke duwvaartsluis kunnen oplopen tot acht uur.
De noordelijke duwvaartsluis was
door noodzakelijk onderhoud op
woensdag 20 en donderdag 21 april
ook enkele uren gestremd: van 18.00

tot 22.00 uur. Schepen die niet via de
jachtensluizen konden worden geschut, moesten daardoor wachten of
omvaren.
Rijkswaterstaat heeft de onderhoudsplanning verder wel aangepast “om
capaciteit zoveel mogelijk
de schut
te optimaliseren”. Het noodzakelijk
onderhoud aan de noordelijke duwvaartsluis van 20 en 21 april kon echter niet worden verschoven.

Verdronken na kapseizen

ROTTERDAM KRIJGT
METHANOLFABRIEK

Donderdag 14 april is aan het begin van de avond een binnenschip
gekapseisd op de Nieuwe Waterweg.
Er waren twee opvarenden aan boord.
Slechts één van hen kon worden
gered. De ander wordt nog steeds
vermist.
Het ongeluk gebeurde vlak bij de
Maeslantkering. Het motorschip uit
Urk is vrijdagavond 15 april door
bergers omgedraaid en geborgen.
Het vermiste bemanningslid, dat zich
waarschijnlijk in de roef bevond toen
het ongeluk gebeurde, is ondanks uitgebreide reddings- en bergingspogingen nog steeds niet gevonden. Onder
andere het SOAD-dregteam (Stichting
Opsporings Apparatuur Drenkelingen) heeft dagenlang, maar vergeefs
gezocht.
Het schip vervoerde anodeblokken.
Volgens de schipper gingen die schuiven toen twee zeeschepen met hoge

GIDARA Energy gaat een fabriek voor biobrandstoffen
bouwen in Rotterdam. Die gaat Advanced Methanol
Rotterdam heten en komt in de Botlek. AMR zal
niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde
methanol.

(foto Media-TV)

snelheid passeerden en een hekgolf
veroorzaakten. Daardoor kapseisde
het binnenschip binnen de kortste
keren. De Onderzoeksraad voor Vei-

ligheid en de Zeehavenpolitie doen
onderzoek naar de oorzaak.

Henk Danser (74) overleden
“Ik moet jullie helaas mededelen dat onze pater familias in alle rust is heengegaan”, was de beginregel
van een e-mail die Rita Danser-van Gent en haar kinderen vorige week naar alle medewerkers van het
familiebedrijf stuurden. Donderdagavond 21 april ging om 20.00 uur aan boord van alle schepen van
kustvaartrederij Danser van Gent Shipping de vlag halfstok omdat oprichter, vader en opa Henk Danser
was overleden.
Hoewel het alweer zes jaar geleden was dat de aimabele, warme Danser een stap terug deed, was zijn
betrokkenheid bij de familievloot nog altijd oprecht groot. “Hij was enorm trots op de vloot en zijn
jongens. Hij bleef zeer geïnteresseerd in de schepen. Waar de schepen zijn, wat ze doen: hij bekeek vol
trots en nieuwsgierigheid tot het laatste moment alle foto’s en filmpjes”, schreef de familie.
Het Delfzijlster scheepvaarticoon kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij had COPD en belandde
daarmee in maart in het ziekenhuis. Daar kreeg hij het slechte nieuws te horen: zijn longen en hart waren
verslechterd, er was hem niet veel tijd meer gegeven. Een maand later begon hij in het bijzijn van zijn
geliefde familie aan zijn laatste reis. Henk Danser werd 74 jaar.

Jan Johan ten Have

Vorig jaar kondigde GIDARA Energy al aan dat in de
hoofdstad Advanced Methanol Amsterdam komt.
Die dient als blauwdruk voor de Rotterdamse fabriek.
De twee installaties zullen identiek zijn en gebruikmaken
van GIDARA’s HTW-vergassingstechnologie (High-Tem
perature Winkler), waarmee niet-recyclebaar afval kan
worden verwerkt tot hernieuwbare brandstoffen.
Het AMR-terrein is 9 hectare groot en strategisch gelegen
aan de Torontostraat in het Botlek-gebied. Het is verbon
den met leveranciers van grondstoffen, opslagterminals
en andere bedrijven. De locatie van de fabriek is gekozen
vanwege de korte afstand tot deze faciliteiten.

Transportbrandstof

Geavanceerde methanol kan onder meer kan worden ge
bruikt in het wegvervoer, de scheepvaart en de luchtvaart.
Dat helpt die sectoren om hun CO2-uitstoot te verminde
ren en duurzamer te worden, aldus GIDARA.
Een van de afnemers van de AMR-faciliteit in Rotterdam
wordt Finco Fuel Group, waartoe onder meer Gulf Bunke
ring, GoodFuels, Licorne Fuel en Dalergy Group behoren.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

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

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

Wat ga je doen?

Je zal het schip aan- en afmeren en zorgen voor de belading van het schip.
Je draagt zorg voor de onderhoudswerkzaamheden aan dek en machinekamers. Bij lossing zal je aan- en afkoppelen van de losleiding van het schip
naar de wal. Je zal na ervaring te hebben opgedaan aan boord, zelfstandig
het schip kunnen besturen en manoeuvreren.

Wie zoeken wij?

Ben je een ambitieuze stuurman en in het bezit van het schippersdiploma /
Groot Vaarbewijs AB en is je wens om na ervaring te hebben opgedaan binnen ons bedrijf, door te groeien tot (aflos)schipper, dan kan jij de geschikte
kandidaat voor ons zijn!

Wat bieden wij?

Een dynamische en stimulerende werkomgeving binnen een mooie rederij,
waar geen dag hetzelfde is. De vaartijd van onze schepen vangt aan op
maandagochtend 6:00 uur en eindig op vrijdag 16:00 uur. Weekenden vrij.
We varen volgens A-1 of A-2 vaart.
Heb je nog geen schippersdiploma en ben je bereid de studie te gaan volgen, dan willen wij jou als ambitieuze matroos hierin faciliteren.

Wil je meer weten of heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Mark de Ruijsscher, tel. 0115 680 911.

Solliciteren

Stuur je motivatie en CV in via www.rctbv.nl/nl/wie-zijn-wij/vacatures/

Kicker

Kicker plaatsen? Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst op via onze website

KLEINE ADVERTENTIE MET EEN VERZOEK, AANBOD OF MEDEDELING

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

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

Bemanning gevraagd: echtpaar of schipper met
volmatroos, voor een gezandstraald, gelakt en
compleet gerenoveerd motorschip,
afm.: L. 81 x B: 8,20 m - 1165 ton.
Vaarroute: België, zand en grind. Geen luiken.
Tel: + 31 611 370447 - +32 475 499448.

Altijd actuele vacatures
binnenvaartkrant.nl/vacatures

M/S Venezia zoekt

EEN KAPITEIN
Wat verwachten wij van u:
• Rijnpatent
• Radarpatent
• ADN is een plus maar niet verplicht
• Zelfstandig en verantwoordelijk
kunnen werken
• Ervaring is een pluspunt
maar geen vereiste
Wat bieden wij u aan:
• Schip 135 x 11.45m
• Kapiteinsfunctie
• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel
• Doorgroeimogelijkheden
tot vaste bemanning
Voor info mail: Venezia.ship@gmail.com

TE KOOP GEVRAAGD
Aggregaten, Scheepsmotoren etc.
Ook loop en sloop motoren.
Defecten geen probleem.
E: vemodieselmotoren@live.nl

Wegens uitbreiding gezocht: Volmatroos/
Stuurman. 14 op 14 af. Kost en reizen vrij.
L.n.o.t. Ned. condities. Tel. 06-11103070
Of mail. Jvdb1966@hotmail.com

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

Werken als RONDVAARTSCHIPPER in
Amsterdam? Fulltime partime, oproep of ZZP
Gezelligheid gegarandeerd pz@blueboat.nl
020-6791370

RIVERTOURS uit Vlaanderen/België zoekt voor snelle indiensttreding:
Ervaren SCHIPPERSECHTPAAR voor passagiersvaart
En SCHIPPER of STUURMAN voor het seizoen

SCHIPPERSECHTPAAR voor afloswerk
Gedurende 1 à 2 maand in de zomer

U houdt van het schippersleven en van contacten met publiek. De Vlaamse/Belgische
waterlopen trekken u aan, weekendwerk schrikt u niet af, u bent een uitstekende
en veilige schipper en beschikt over een aantal technische vaardigheden.
U en uw partner beschikken beiden over de nodige vaarbewijzen.
Woongelegenheid op het schip is aanwezig, maar we hebben voor u ook een gratis
ligplaats indien u uw eigen schip of woonboot afmeert nabij onze aanlegplaats.
Wij bieden:
Aangename werksfeer samen
met een aangename ploeg gidsen.
Goede verdienste.
Kandidaturen: Guido Moens . GSM: 0032 (0)475 25 24 65 . E-mail: moens@scaldisnet.be

TE HUUR / TE KOOP
Te huur:
Ponton: 21.00x11.00 m. met 2 spuds van elk
12.00 m. Geldige scheepsattest en meetbrief.
Ponton: 42x9.50 m. Generator 40 KVA. 2
hydraulische spuds elke 11.00 m. Kopschroef
van Tiem 360gr/375 p.k. Geldig scheepsattest
en meetbrief. Ponton is ook eventueel te
koop.

Te koop:
Ponton: 55x15.80 m. Geen geldige papieren.
Sterk ponton.
Plezierjacht (ex parlevinker):
15x4.20x1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie
1.000 l. Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief.
Duw-sleepboot: L. 21.25 m. Br. 4.92 m.
Diepgang: 2.35 m. Volvo TAMD 162 A

550 p.k. Bwjr: 1992. ZF-koppeling 5.14:1.
Generator: HATZ 25 KVH. Bwjr: 2011.
Gasolie: 7000 L. Water: 2.000 L. Met geldig
scheepsattest (12-2026), duwcertificaat
(12-2026) en meetbrief.
Tender: Bwjr 1982 L. 16.00 m. Br. 5.20 m.
Diepgang: 1.30 m. Volledig aluminium
gebouwd. 2 x MAN-Diesel elk 360 KW/490
P.K. 2 x Radar (Furuno) 2 x Marifoon, GPS.,
Navtex, Kompas. Brandblusinstallatie (nieuw)
Hydraulisch stuurwerk (dubbel) Verwarming
olie en elektrisch. Omvormer 24/5000W.
Acculaders, Betimmering nieuw, keukentje
met koelkast en magnetron. Toilet. 30 NM,
2 reserve schroefassen. Gasolie 4200 L, Water
250 L. Verder alle certificatenaanwezig.
2 spudpaalkantelaars met 2 hydropacks.
Incl. 2 spuds elk 12.00 m. Diameter 610 mm.

Prijzen op aanvraag • info: aquatrans@gijsdaanen.nl • T 0653 163 480

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

Dé maritieme
verzekeringsspecialist
Telefoon: 010 - 411 9595
Kijk op www.overvliet.nl
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Henk Bezemer: al 40 jaar in dienst op de waterboot in Rotterdam

Waterman Henk:
bekend gezicht
en welkome gast
Henk Bezemer van Evides is een bekend gezicht en
een welkome gast voor schippers in Rotterdam: met
de DWS 15 Waterman voorziet hij, altijd met een
lach, van vers drinkwater.
Dat doet hij al veertig jaar. Op 1 mei 1982 begon
Henk Bezemer op de waterboot in Rotterdam. Het
jubileum wordt 29 april gevierd. Aan stoppen denkt
hij nog niet; hij is pas 60 jaar en vindt het werk nog
veel te leuk.
“Het is afwisselend, je hebt veel vrijheid en krijgt
waardering van de mensen. Vorige week was er nog
een passagiersschip dat door een technische fout
helemaal zonder water zat. Als je er dan op afvliegt en
kunt helpen, is dat leuk.”

Veel veranderd
Er is veel veranderd in die veertig jaar. “In de beginjaren
hadden we bijvoorbeeld nog geen kachel aan boord en
moest de warmte komen van de motor. Als het dan 10
graden onder nul was, was het geen feestje. Nu hebben
we cv. En we hadden handstuurwerk… Dat was zwaar.
Nu is alles elektrisch en hydraulisch.”
Henk voer als matroos op een binnenvaartschip vóórdat hij ging werken bij wat toen nog DWL heette,

Henk Bezemer: “Het is afwisselend werk en je hebt veel vrijheid.”
(foto Lennaert Ruinen)

vallend onder de gemeente Rotterdam. De waterboten
van Evides liggen in de Sint Janshaven. Henk woont
er vijf minuten vandaan, in Charlois. “Ideaal. Om tien
over vier ben ik thuis.”
Van de vijf waterboten zijn er steeds vier in bedrijf. De
medewerkers werken in vaste teams van twee man, die
rouleren tussen de werkgebieden. De diensten zijn van
07.30 tot 16.00 uur. “Maar het loopt ook weleens een
beetje uit.”
Op zo’n dag komt hij bij gemiddeld 25 schepen langszij. In de loop van de tijd heeft hij veel van de bemanningsleden leren kennen. “Heel veel vaste klanten.
Zelfs kinderen van schippers van dertig of veertig jaar
geleden die nu zelf ook al weer kinderen hebben.”

Feliciteer Henk maar,
want hij staat al 40 jaar met drinkwater klaar.
Zon of regen, het maakt niet uit,
Henk staat voor de schippers klaar met de
waterspuit.
Maashaven, Rijnhaven, Europoort…
hij bedient schepen van elk soort.
Getrouw en met veel plezier doet hij zijn werk,
dat vinden wij heel sterk!
We wensen hem nog vele jaren werkplezier!

Binnenvaartorganisaties samen op koers

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Als voorlichtingsbureau fungeert het Bureau
Voorlichting Binnenvaart (BVB) als dé raadgever
over de binnenvaart. Dagelijks wordt het BVB
gebeld met uiteenlopende verzoeken en vragen
vanuit verschillende hoeken. Waaronder over
logistieke onderwerpen, het werken in de
binnenvaart en vraag om promotiematerialen.

EICB levert onafhankelijk onderzoek en advies
op diverse innovatiegebieden, waaronder
digitalisering en vergroening. Ook is het
team actief binnen meerdere internationale
onderzoeks- en beleidsprojecten die bepalend
zijn voor de toekomst van de binnenvaartsector.

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) is het
onafhankelijke kennis- en ontwikkelcentrum
op het gebied van ICT rondom binnenvaart,
vaarwegen en logistiek. Daarbij gaat het naast
ICT ook over telematica, automatisering,
mobiele communicatie en datagebruik.

Contactgegevens:
info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
010 412 9151
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Contactgegevens:
info@eicb.nl
010 798 9830
www.eicb.nl

Contactgegevens:
bureau.telematica@binnenvaart.org
010 206 0606
www.binnenvaart.org
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Transportplanner binnenvaart (v/m/x)

Brede spilfunctie voor logistieke professional met gevoel voor commercie: Voor onze
Business Unit Shipping Liquid in Druten zijn wij op zoek naar een fulltime transportplanner
binnenvaart (v/m/x).
Jouw taken
Je gaat gemeenschappelijk met jouw collega’s zorgdragen voor de bevrachting en
operationele planning van een netwerk van ca. 54 binnenvaarttankers, die vloeibare
chemicaliën vervoeren. Daarbij hoort o.a.:
• Het maken en coördineren van de planning en deze communiceren met kapiteins,
terminals en internationale klanten
• Een optimale planning en bezetting van de vloot met bijbehorende commerciële en
administratieve activiteiten
• Het bewaken van klanttevredenheid en rendement
• Het beoordelen en verwerken van aanvragen van klanten
• De acquisitie, calculatie en het offreren van nieuwe vrachten en contracten
Jouw proﬁel
Je bent een klant- en resultaatgerichte teamspeler, die complexiteit en de dynamiek van de
binnenvaart kan combineren met commercie. Je voldoet aan het volgende proﬁel:
• HBO denk-/werkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding in een logistieke richting
• Minimaal drie jaar ervaring als planner in de logistiek, bij voorkeur in de binnenvaart en/of
met transport van chemische vloeistoffen
• Kennis van het goederenvervoer in de scheepvaart (tankvaart of droge lading)
• Flexibel en stressbestendig
• Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
Wij bieden
• Een uitdagende positie in het commerciële hart van de organisatie, die meer vergt dan het
lopende houden van een operationele planning
• Een ﬁnancieel gezonde, trotse organisatie met veel expertise; een marktleider in
chemietransport met sterke klantrelaties, een zeer flexibele vloot en een ondernemende
bedrijfscultuur

• Een collegiale werksfeer in een jong team en een internationaal speelveld
• Werken in een organisatie, die deelneemt aan werkgroepen op het gebied van operatie,
commercie en strategie en waarin jouw mening telt
• Mogelijkheid tot home office werken
• Een fulltime functie met een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een goed
pensioen, anw-hiaatverzekering, collectieve ongevallenverzekering, 25 vakantiedagen
• Daarnaast mogelijkheden om opleidingen te volgen, wat voor jou een breed scala aan
ontwikkelingsmogelijkheden betekent
• Toegang tot het HGK Beneﬁts programma, waardoor je met kortingen producten kunt
kopen

Voor vragen m.b.t. de inhoud van
de functie kun je contact opnemen met Christian Ganz
Senior Manager Liquid Shipping
0487-587622
Sollicitaties kun je sturen naar
Wijnhoff &
Van Gulpen & Larsen B.V.
T.a.v. de heer Abdullah Helvaci
personeelszaken@wijgula.nl
0487-587653 / 06-11334196

HGK Shipping is een pionierende partner
in de droge-, gas- en chemicaliëntankervaart. Met een vloot van meer dan 300
eigen en gecharterde binnenvaartschepen vervoeren wij jaarlijks zo‘n 35 miljoen
ton vracht. Als onderdeel van de HGK
Group combineren we de transportmodaliteiten spoor, water en weg tot duurzame transportketens volgens moderne
concepten en maken we deel uit van een
van de leidende spelers in intermodaal
goederenvervoer.

Waalbandijk 123
6651 KB Druten
www.hgkshipping.de

De Verenigde Tankrederij
zoekt personeel!
De VT zoekt gemotiveerde matrozen, stuurmannen (GVB),
schippers en kapiteins. We vervoeren 3 productsoorten over
diverse vaartrajecten. We werken week op week af onder
Nederlandse voorwaarden. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf,
dus ben je een leerling startend met een (BBL) opleiding, neem
dan contact op via 010 - 487 62 33 of stuur een mail naar
hr@vtgroup.nl om de mogelijkheden te bespreken!

P.O. Box 59005 | 3008 PA Rotterdam
Nijmegenstraat 1 | 3087 CD Rotterdam | Harbour 2181a | The Netherlands
T +31 (0)10 487 62 30 | E info@vtgroup.nl | www.vtgroup.nl
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Mourik EGP tackelt de emissie
Het emissienabehandelingssysteem van
Mourik EGP heeft de configuratie van een
uitlaatdemper, onderscheidt zich in een
dimensie die in bestaande machinekamers
past en is geschikt voor alle dieselmotoren
die op EN590 draaien.

DOOR JOHAN DE WITTE

De installatie is geheel in rvs uitgevoerd,
voldoet ruimschoots aan de Stage Vnorm, wordt aangestuurd en gecontroleerd door 'ECU-intelligentie'. Deze
hardware maakt de installatie schoon en
duurzaamheid hard. Dat is uniek!
Enginering, productie, en service heeft
Mourik EGP onder eigen dak en daarmee zijn levertijden exact volgens overeenkomst en naar de wens van de klant.
Ook dat is uniek te noemen.

Carrièrereis
Wie een gepaste voldoening heeft over
het realiseren van dit unieke emissie
nabehandelingssysteem, is algemeen
directeur van Mourik EGP, Gerrit van
der Linde. Hij studeerde werktuigbouw,
ging van start op scheepswerf Vuijk en
deed nadien werkervaring op bij de
gemeente Rotterdam waar hij werkzaam was bij RET, Gemeentewerken en
Roteb.
Op zijn carrièrereis kwam hij – reeds
gepokt en gemazeld in techniek bij Daf
en Renault Trucks – in aanraking met
nageschakelde techniek. Zijn drive ‘hoe
dingen beter kunnen’ neemt hij mee uit
de autowereld als hij zich zelfstandig
maakt en richt op de toepasbaarheid van
Selective Catalytic Reduction- en Diesel
Partikel Filter-techniek voor scheepvaart
en industrie.

“Retrofit is mogelijk voor bijna
iedere dieselmotor die niet
versleten is”
Hij kreeg het ministerie van Economische
Zaken en de gemeente Rotterdam aan
boord voor ontwikkelingskapitaal en
produceerde, na jaren van research en
ongewisheid, een aantal succesvolle
DPF/SCR-installaties voor de maritieme
overheid en de scheepvaart. Dit succes
verdiende faciliteiten, schaalvergroting
en mogelijkheden voor het vormen van
een team. Een gesprek hierover tussen
Kees Jan Mourik, CEO van wereldspeler Mourik Infra en Industrie en Gerrit
namens Support & Development Bureau
van der Linde leidde na vijf minuten
tot een deal. Mourik EGP (Exhaust Gas
Purification) was een feit. Vanaf toen kon
Gerrit van der Linde groeien in zijn passie, ofwel techniek in brede zin.

Schonere toekomst
In 2004 werd de eerste SCR-techniek bij
Mercedes op vrachtwagens getest. Dat
was het begin van een schonere toekomst, een uitdaging die teleurstelling
maar ook succes kende.

Gerrit van der Linde is ervan overtuigd dat de overheid nog
met zwaardere emissie-eisen komt. (foto Johan de Witte)

“Efficiënte uitstootvermindering in de
scheepvaart was toen nog een leeg vel
papier”, vertelt Van der Linde. “Het eerste schip dat ik mocht uitrusten voer
voor AVR op Den Haag. Enkele patrouilleschepen van de gemeente Rotterdam
volgden. Het waren de pilots, mogelijk
gemaakt door subsidies en een stimulerende overheid!”

kijkt TNO in onze etalage naar de technische stand van zaken, eventuele subsidies worden daar op afgestemd. Zie de
bouwwereld, waar steeds meer aandacht
is voor PFAS, stikstof en CO2. Wij hebben de kennis om de footprint van een
bedrijf omlaag te brengen, waardoor het
makkelijker wordt aan de eisen van de
overheid en opdrachtgevers te voldoen.”

Is de techniek inmiddels volmaakt?
“Nee de wereld is niet af. Duurzaamheid betekent de kwaliteit van het
product waarborgen. Permanent doorontwikkelen is het proces daartoe, zodat
de functie tijdens de gehele levensduur
gelijk blijft! We zorgen als Mourik EGP
dat motoren en materieel voldoen aan
de EU-emissienormen, maar ook aan
de kwalificatie-eisen en EMVI-criteria in
aanbestedingen.”
“Wij leveren complete systemen om uitlaatgassen te ontdoen van stikstof (NOx)
en DPF-filters voor roet en fijnstof.
Mourik EGP heeft daarbij een nauwe
samenwerking met Multronic uit België, op specificatie en conform de meest
recente emissie-eisen en voorzien deze
op vraag van on board diagnostics (OBD),
hetgeen alle data inzichtelijk maakt om
aan bijvoorbeeld opdrachtgevers te rapporteren.”

Aan boord

En als het gaat om retrofit?
“Juist dat is voor ons een stimulans.
Retrofit is mogelijk voor bijna iedere dieselmotor die niet versleten is! We voorzien deze van een custom build installatie.
Het onafhankelijke en geaccrediteerde
SGS voert metingen uit aan de pijp om
daadwerkelijk vast te stellen dat onze
installatie voldoet aan de strengste emissie eisen.”
Begrijpt u de aarzeling van ondernemers
om een installatie te plaatsen?
“Vanzelfsprekend, het is een duur maar
duurzaam product. Je hebt ondernemers
nodig zoals Unibarge Barging bijvoorbeeld, die je een duw in de rug geven
met de vraag: kunnen jullie een dubbele
emissienabehandeling installatie binnen
vijf weken leveren voor een tankschip
in afbouw? Dat bewijst een omslag in
milieudenken. Geeft ook vertrouwen in
je bedrijf, en het maakt ons trots.”
Denkt u dat de wetgever in de toekomst
zwaardere eisen stelt dan Stage V?
“Daar ben ik van overtuigd. Gelukkig

Natuurlijk is er voor de installatie naast
internet een extra kabel nodig tussen
machinekamer en stuurhuis. Ingeval van
retrofit worden de modules aangepast
aan de bestaande machinekamer. Behalve AdBlue in de tank is er mee werken
niet verschillend van met een conven
tionele installatie. Na de afstelling en
de proefvaart meet SGS de installaties
en wordt het Stage V-meetrapport uitgereikt.
Als we Alexander Wanders van Unibarge
vragen hoe de recent geplaatste installaties werken, krijgen we als antwoord:
“Het systeem werkt geruisloos en wordt
gemonitord op afstand. Mourik EGP
heeft ook een gave cosmetic. Inmiddels
draaien er bij Unibarge Barging vele installaties. En het worden er steeds meer.
Het kost wat, maar je hebt ook wat. De
natuur is onze baas, dat moeten we allemaal respecteren.”
Wijsheid en enthousiasme waar Gerrit
van der Linde blij van wordt.
Met Mourik Techniek werk Mourik
EGP samen aan de toepassing van
waterstof. Mourik Infra beschikt over
de eerste 100% waterstof aangedreven
graafmachine, ook ontwikkeld en gebouwd bij Mourik zelf. “Met deze kennis en voorsprong kunnen we ook de
scheepvaart bedienen en er zullen binnen afzienbare tijd schepen varen met
deze techniek.”
Denkt u weleens niet aan nageschakelde
techniek?
“Alleen als ik slaap.”
Gerrit is onverbeterlijk in het beoordelen
of dingen beter kunnen. Het is de onrust
van een technicus in een wereld met waterstof, de brandstofcel, CO2 en energietransitie. Wie weet!

ZEEKADETTEN ZIJN
TERUG IN ZEELAND
Sinds deze maand telt de Vereni
ging Zeekadetkorps Nederland
weer twintig afdelingen. De alge
mene raad stemde namelijk in
met de toelating van een nieuw
zeekadetkorps in Veere. Dat bete
kent dat de zeekadetten na veer
tien jaar weer terug zijn in Zeeland.
Voorzitter Bart Escher: “Fijn dat we
weer terug zijn in de waterrijke pro
vincie Zeeland, maar vooral fijn om
te zien hoeveel belangstelling er is
voor de zeekadetkorpsen.”
Het nieuwe zeekadetkorps in Zee
land maakt een voortvarende start.
Er is al een volledig bestuur, een
behoorlijke kader en na de eerste
publiciteit hebben ook de eerste
zeekadetten zich al aangemeld. Bij
de oprichting heeft Zeekadetkorps
Veere steun van zowel de gemeen
te als van de Provincie Zeeland.
Met de komst van Zeekadetkorps
Veere is Zeekadetkorps Nederland
erin geslaagd de gewenste groei
van het aantal korpsen te realise
ren. In de afgelopen vijf jaar zijn er
korpsen opgericht in Urk, Lelystad
en nu Veere. Dat is gunstig voor de
nautische. Bijna 50 procent van de
zeekadetten kiest uiteindelijk voor
een maritieme opleiding of baan.

REÜNIE PRINSES
MARGRIETINTERNAAT
Op zaterdag 8 oktober 2022 is
er een reünie van schippers
internaat Prinses Margriet
Zwolle. De organisatie is in han
den van Alita van Asperen, Bert
Klos en Geertje Mannak.
De reünie vindt plaats in Hotel
Zwartewater in Zwartsluis. De
ontvangst is vanaf 14.00 uur,
met koffie en gebak. Tot 17.00
uur kan iedereen bijpraten onder
het genot van een hapje en een
drankje. Tussendoor wordt een
groepsfoto gemaakt. Vanaf
17.00 uur kan iedereen zich
tegoed doen aan het diner dat
wordt aangeboden via diverse
buffetten.
Vanaf 20.30 uur is de after
party. “Omdat je waarschijnlijk
nog niet iedereen heb gespro
ken”, voorspellen de organisa
toren.

Aanmelden

Deelname kost 33,50 euro per
persoon. Aanmelden kan via de
website www.reunieinternaat
prinsesmargrietzwolle.nl. Ver
meld dan je naam, geboorte
datum en de periode die je op
het internaat hebt gezeten of
gewerkt. Ook ouders zijn van
harte welkom. Het is mogelijk
om – met 15 procent korting
– te overnachten in het hotel.
Stuur dan een mail naar info@
hotel-zwartewater.nl onder ver
melding van ‘deelnemer reünie’.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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dekkergroep.nl

Neem jij de verantwoordelijkheid over het schip, haar bemanning en de lading? Wil jij daarnaast bijdragen
aan onze visie: grondstof voor ontwikkeling? Kom dan bij ons werken als Schipper en/of Matroos! Wij zijn
opzoek naar een enthousiasteling die zich actief betrokken voelt bij verschillende werkzaamheden.

Schipper en/of Matroos
Jij wordt blij om dienstverlenend en doelgericht te werken en de samenwerking en contact met je collega’s op
het hoofdkantoor om het zand en grind op tijd te laden en te lossen. Jij bent secuur, goed in het structureren
van de grote diversiteit aan werkzaamheden en je kunt je goed uitdrukken in de Nederlandse taal. Je streeft
ernaar om ongevallen en calamiteiten te voorkomen.
Dit worden o.a. jouw taken
» Samen met jouw schipper/matroos draag jij zorg voor het veilig laden, vervoeren en lossen van de lading
met daarbij alle voorkomende handelingen;
» Zorgdragen voor (preventief) onderhoud van het schip.
Herken jij jezelf?
» Voor de functie van Schipper ben jij in het bezit van het Groot Vaarbewijs AB en Radarpatent
(Rijnpatent tot Neuss is een pré);
» Ervaring met beunschepen in de binnenvaart is een pré;
» In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
» Enige kennis van MS Office;
» De bereidheid om van maandag tot en met vrijdag van huis te zijn.

COTRANS
SCHEEPVAART BV
Wie zijn wij eigenlijk?
Cotrans Scheepvaart B.V. is onderdeel van Dekker Groep.
Het bedrijf levert grondstoffen voor de bouw van huizen,
wegen en dijken en heeft een eigen binnenvaartvloot.
Dekker is met ruim 200 medewerkers actief in Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk. Het hoofdkantoor staat
in IJzendoorn. De corebusiness is natuur-inclusieve en
duurzame zand- en grindwinning langs de rivieren.
Ons bedrijf groeit hard, is volop in beweging en biedt je
optimale ontwikkelingskansen!
Dit bieden wij jou
» Een uitstekend salaris afhankelijk van leeftijd en
ervaring;
» Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
25 vakantiedagen op fulltime basis;
» Reiskosten en reizenpremie;
» Een informele werksfeer met gezellige uitjes zoals een
zomerbarbecue en een gezellige kerstbijeenkomst.
Enthousiast?
Mail je sollicitatie naar: Jolanda van Faassen (HR Manager)
pz@dekkergroep.nl. Heb je vragen over de functie? Bel
gerust naar 06 – 53 73 71 13, Cees Anker (Walkapitein).

Dekker. De nieuwe generatie grondstofwinners.

ASPHATRANS S.A.R.L zoekt:

2e KAPITEIN/STUURMAN
met patent
Stuwadoorsbedrijf A. Brussé en Zn en op- en overslagbedrijf, Nieuwe Waterweg
Silo B.V. zijn betrouwbare partners voor het overslaan van bulk- en stukgoederen
en het laden en lossen van kleine zeeschepen, coasters, lichters en vrachtwagens.
Wij beschikken over zeven drijfkranen en drie duwboten. Deze drijvende krachten
worden dagelijks ingezet in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

STUWADOOR/SCHIPPER M/V
OP FULLTIMEBASIS (40 UUR) MET ALS STANDPLAATS SCHIEDAM

Dit ben jij:
Je bent in het bezit van een schippersdiploma, een geldig rijbewijs en eigen
vervoer. Daarnaast heb je ervaring in
de binnenvaart. Je bent ondernemend,
actief en bereid -indien nodig- in de
avond en op zaterdag te werken.
Je houdt van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de uitvoering van
je functie. Het besturen van de kranen,
kun je bij ons on-the-job leren.

Dit zijn wij:
Een familiebedrijf met een open,
no-nonsense aanpak en een goede
reputatie. Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris/overwerkvergoedingen conform een eigen
interne salarisregelingen, een pensioenregeling, reiskostenvergoeding en een
interne opleiding. En als je goed bij ons
bedrijf, het team en de functie past, is
er al snel zicht op een vast contract.

Voor een impressie van onze bedrijven kijk je op:
https://www.brusse-zn.com
https://www.nwsilo.nl
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, reageer dan snel en stuur een e-mail
met een korte motivatie en je CV naar info@brusse-zn.com. Ook voor vragen
over deze vacature kun je contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Voor ons moderne tankmotorschip LAPRESTA hebben wij plaats voor een
enthousiaste, verantwoordelijke teamspeler die ook enigszins technische
kennis heeft, met computers om kan gaan, de Duitse, Engelse en of
Nederlandse taal beheerst en goede contactuele eigenschappen heeft.
Wij varen in een 14/14 systeem hoofdzakelijk in het Westerschelde gebied
(Antwerpen-Vlissingen) en bij gelegenheid ook naar Rotterdam. Vanwege het
vaargebied is kennis van de Engelse/Nederlandse taal een vereiste.
Je komt onder zeer aantrekkelijke Luxemburgse condities te werken in een team
wat al meedere jaren samen werkt. We hechten veel waarden aan veiligheid en het
vertrouwen in elkaar evenals het behoud van de prettige werksfeer die er aan boord
heerst.
Als jij de gevraagde eigenschappen bezit voel je dan vrij om contact op te nemen
met 1 van de volgende personen:
Capt. H. Lorenz, +49 1703805139, hlorenz@reederei-jaegers.de
of
C. Sulejman, +35 246767743, claudia.sulejman@eurotank.sarl
Geschikte kandidaten kunnen uitgenodigd worden om ook kennis te maken
met de ploeg aan boord waar je mee komt te werken. Hopelijk tot snel!

11

26 april 2022

TB Shipyards levert sleephopperzuiger aan De Hoop Terneuzen

Krakesandt is monsterlijk goed
Donderdag 24 maart is bij Thecla
Bodewes Shipyards in Kampen de ruim
105 meter lange Krakesandt gedoopt. Het
is, na zusterschip Anchorage, de tweede
sleephopperzuiger die de werf bouwde voor
De Hoop Terneuzen.

Na Pasen vertrok de Krakesandt naar Harlingen om te gaan proefvaren en proefbaggeren. Het schip versterkt vanaf eind mei
de vloot van De Hoop Terneuzen.
De Krakesandt is volledig in Nederland
gebouwd. Het schip is net als de Anchorage ontworpen door Barkmeijer Shipyards
(ook onderdeel van de Thecla Bodewes
Shipyards groep) en gebouwd bij Thecla
Bodewes Shipyards in Kampen.
De Krakesandt is vernoemd naar een zandplaat uit de 14e eeuw voor de kust van Cadzand, legt De Hoop uit op zijn website. “Ook
gaat het verhaal van een kraak, een onmetelijk groot zeemonster met het uiterlijk van
een inktvis. Volgens oude zeemansverhalen

leek dit monster op een zandplaat wanneer
hij boven water uitstak. Vaak werd daar per
ongeluk aangemeerd. De bemanning verdween dan met schip en al in de diepte.”

Elektrische voortstuwing
De TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger)
is uitgerust met een slim dieselelektrisch systeem, ontwikkeld in nauwe samenwerking
tussen Thecla Bodewes Shipyards en D&A
Electric. Dat reguleert de energievoorziening
voor het varen, baggeren en lossen van het
schip efficiënt.
Naast een slim en stabiel powermanagement, zorgt het gebruik van de E-prop elektrische voortstuwing voor een verhoging
van het schroefrendement tijdens baggeren,
varen en manoeuvreren. Dat verbetert het
energie- en brandstofverbruik en vermindert
de uitstoot van het schip.
De rompvorm is geoptimaliseerd voor varen
met zowel geladen als onbeladen diepgang
door middel van Computional Fluid Dyna-
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mics-calculaties. De sleephopperzuiger is –
net als zusterschip Anchorage dat vorig jaar
aan De Hoop Terneuzen werd opgeleverd –
door toepassing van deze duurzame voortstuwingstechniek klaar voor de toekomst,
aldus de werf uit Kampen.

Noordzeezand
De Krakesandt is 105,90 meter lang, 15,85
meter breed en heeft een diepgang van 6,94
meter. Aan boord is een ruime en comfortabele accommodatie voor veertien bemanningsleden.
Het baggerschip is ontworpen en gebouwd
om zand uit de Noordzee te winnen, dat als
grondstof in de betonindustrie en de wegenen huizenbouw wordt toegepast. Het schip
is uitgerust met twee grote open ruimen,
de hoppers. Hiermee kunnen verschillende
mengsels worden geladen. Deze hoppers
worden op de Noordzee, circa 25 kilometer
uit de kust, volgezogen met een zandpomp
en een sleepkop die over de bodem sleept
als een soort stofzuiger.
Als de hopper vol zit, slaat men het zand uit
het grote baggerschip over in binnenvaartschepen. Hiervoor is een speciale natlosinstallatie ontworpen en gebouwd. Om het
zand uit de hoppers te krijgen wordt het

zand ‘geweld’ ofwel vloeibaar gemaakt via
drainagebuizen die in de bodem van het
ruim liggen.
Twee speciale, elektrisch aangedreven dubbelwandige zandpompen zuigen het drijfzand van onderuit het ruim op en pompen
het via een hydraulisch manipuleerbare
laadarm in het ruim van de naast het zeeschip afgemeerde binnenvaartschepen. Het
opgezogen (drijf)zand is zo geconcentreerd
dat er amper water vanuit het laadruim van
het binnenvaartschip overboord gepompt
hoeft te worden.

Waterkanon
Als het ruim bijna leeg is, staat er ook nog
een manipuleerbaar waterkanon klaar om
de laatste achtergebleven resten zand uit de
hoeken los te spuiten zodat ook dat nog in
het binnenschip geladen kan worden.
Bijzonder is dat de laadarm de beweging
van het binnenschip kan volgen. Hoewel
tijdens het laden het binnenschip steeds dieper komt te liggen en de hopperzuiger steeds
minder diep, hoeft de schipper zodoende
niets te doen en kan de lading snel en efficiënt worden overgeslagen zodat de hopperzuiger de volgende reis kan beginnen zonder
in de haven te zijn geweest.

Aan tshd KRAKESANDT leverden o.a.
Thecla Bodewes Shipyards
Afbouwwerf
Alewijnse
Alewijnse levert de complete
elektrische installatie en
automatisering, waaronder het
ontwerp, de bouw, installatie en
inbedrijfstelling van de switchboards,
consoles en bijbehorende alarm,
monitoring en controle systemen.
Ook het ontwerp, de engineering,
levering en inbedrijfstelling van de
automatisering van het baggerproces,
waaronder visualisatie, monitoring
en proces controle, valt onder de
verantwoordelijkheid van Alewijnse

Corrosion & Water Control B.V.
Bescherming tegen aangroei d.m.v.
ICAF (Impressed Current AntiFouling) en Galvanische anodes
D&A Electric B.V.
1 x Main drive network panel, 2 x
D&A® Eprop® electric propulsion,
1 x bow thruster drive system, 1 x
main dredge pump drive with step
up transformer, 2 x unloading dredge
pump drive, 2 x static converter for
normal board net, Main propulsion
electric motors, Bow thruster electric
motor, Main alternators, Harbour- /
shore transformer with auto switchover, Distributed dynamic Power

vlootschouw.nl/krakesandt
Management System
Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.
1 x telescoop spudpaal systeem met
een uitsteeklengte van 19 meter
Radio Holland Netherlands BV
Een compleet navigatie en
communicatiepakket met
voornamelijk Furuno apparatuur,
waaronder de Furuno Voyager, maar
ook een Radio Holland Rivierradar en
een Radio Zeeland rivier piloot
Veth Propulsion
2 Veth Z-drives, type VZ-1800 (2100
kW / 1800 rpm) en 1 Veth Tunnel
Thruster type VZ-700 met luchtinjectie

Onze felicitaties gaan uit naar sleephopperzuiger KRAKESANDT
KRAKESANDT!!

Foto: Thecla Bodewes

12

26 april 2022

Wij zijn op zoek naar:
Opstappers / Patenthouders (ZZP’ers)

Vacature varend
personeel
Stuurman / Volmatroos

Gezocht
Wij zoeken een gemotiveerd volmatroos / stuurman
om het MAC2 team te versterken op onze tankers.”
Heb jij interesse om vast bij ons in dienst te komen,
gelieve dan contact op te nemen met Cor Goris via het
emailadres:
cor.goris@mac-2.be

Closing the Circle

Atlantic Horizon B.V. zoekt voor haar Tankschepen in het 14/14 en of
7/7 dagen systeem:

Kapiteins
2e Schippers
Stuurlieden
In het bezit van:
• Groot Vaarbewijs A/B
• Radar diploma / marifooncertificaat,
• ADN
Tankerervaring in bunkerwerk en bekendheid in het ARA gebied is een pré.
Sollicitaties: Dhr. R. Boef
Tarwezand 2 - 3195 KS Pernis-Rt
Telefoon: 010-231 44 81 / 06-30612025 of via e-mail: rboef@postoils.nl

Atlantic Horizon B.V.

In 1955 richtte P.H. Theuns Reederij &
In 1955 richtte P.H. Theuns Reederij &
Transportmaatschappij Rheintrans op.
Transportmaatschappij Rheintrans op.
Met eigen binnenvaartschepen vervoerden
Met eigen binnenvaartschepen vervoerden
we lading vanuit de Rotterdamse haven.
we lading vanuit de Rotterdamse haven.
Later kwamen daar zeevracht en overslag
Later kwamen daar zeevracht en overslag
bij. Om klanten beter te helpen, namen
bij. Om klanten beter te helpen, namen
we afscheid van onze eigen schepen. Nu
we afscheid van onze eigen schepen. Nu
regelen we een schip dat het best past bij
regelen we een schip dat het best past bij
de lading. Als expediteur biedt Rheintrans
de lading. Als expediteur biedt Rheintrans
een totaalpakket. Eén aanspreekpunt voor
een totaalpakket. Eén aanspreekpunt voor
binnenvaart, zeevaart, op- & overslag én
binnenvaart, zeevaart, op- & overslag én
wegvervoer. Alle vormen van transport
wegvervoer. Alle vormen van transport
laten we perfect op elkaar aansluiten — van
laten we perfect op elkaar aansluiten — van
zeeschip tot duwbak, van binnenvaartschip
zeeschip tot duwbak, van binnenvaartschip
tot vrachtauto. Ook zaken als agentschap
tot vrachtauto. Ook zaken als agentschap
voor schepen, supervisie, bemonstering of
voor schepen, supervisie, bemonstering of
(douane)documentatie, regelen wij in eigen
(douane)documentatie, regelen wij in eigen
beheer.
beheer.
Samen met CTP (CargoTransPool) hebben wij
Samen met CTP (CargoTransPool) hebben wij
ook een complete containerdienst en hebben
ook een complete containerdienst en hebben
we in Duisburg een eigen opslagloods
we in Duisburg een eigen opslagloods
van 5.000 m². Onze specialisatie voor
van 5.000 m². Onze specialisatie voor
deze locatie zijn ‘Zwarte’ grondstoffen en
deze locatie zijn ‘Zwarte’ grondstoffen en
producten.
producten.
Rheintrans regelt alles tot in de puntjes.
Rheintrans regelt alles tot in de puntjes.

Voor ons prachtige, snel groeiende bedrijf,
Voor ons prachtige, snel groeiende bedrijf,
zijn wij op zoek naar een leuke collega
zijn wij op zoek naar een leuke collega
die op afdeling binnenvaart & bevrachting
die op afdeling binnenvaart & bevrachting
voor administratieve ondersteuning en
voor administratieve ondersteuning en
hulp bij de bevrachting en planning kan
hulp bij de bevrachting en planning kan
zorgen. (V/M)
zorgen. (V/M)
Functiebeschrijving o.a.:
Functiebeschrijving o.a.:
• Contact onderhouden met klanten,
• Contact onderhouden met klanten,
schepen, terminals en andere
schepen, terminals en andere
marktpartijen
marktpartijen
• Administratieve afhandeling van de
• Administratieve afhandeling van de
transportopdrachten
transportopdrachten
Functie-eisen:
Functie-eisen:
• Affiniteit met de binnenvaart / logistiek
• Affiniteit met de binnenvaart / logistiek
/ transport
/ transport
• Goed en accuraat tekst kunnen
• Goed en accuraat tekst kunnen
verwerken
verwerken
• Kennis/ervaring met Microsoft Office
• Kennis/ervaring met Microsoft Office
(365) producten
(365) producten
• MBO/HBO werk- en denkniveau
• MBO/HBO werk- en denkniveau
• Beheersing van de Nederlandse, Duitse
• Beheersing van de Nederlandse, Duitse
en Engelse taal in woord en schrift.
en Engelse taal in woord en schrift.
(Frans is een pré)
(Frans is een pré)
• Prettig zou zijn als je een aantal jaren
• Prettig zou zijn als je een aantal jaren
werkervaring in soortgelijke functies zou
werkervaring in soortgelijke functies zou
hebben (Maar we kunnen je ook snel
hebben (Maar we kunnen je ook snel
dingen bijbrengen)
dingen bijbrengen)
Wij bieden:
Wij bieden:
• Uitdagende en dynamische functie
• Uitdagende en dynamische functie
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Prettige werkomgeving met gezellig team
• Prettige werkomgeving met gezellig team

Tarwezand 2
3195 KS Pernis-Rt
010-231 44 81
rboef@postoils.nl

atlantic-horizon.nl

Ben jij enthousiast en flexibel, spreekt werken in een klein
Ben jij enthousiast en flexibel, spreekt werken in een klein
team je aan en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, en je wilt
team je aan en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, en je wilt
werken op één van de mooiste locaties in Rotterdam, stuur
werken op één van de mooiste locaties in Rotterdam, stuur
dan je motivatiebrief met CV naar: management@rhein.nl,
dan je motivatiebrief met CV naar: management@rhein.nl,
t.a.v. Maarten Theuns en/of Jan van den Wildenberg.
t.a.v. Maarten Theuns en/of Jan van den Wildenberg.
(Voor meer informatie mag je natuurlijk altijd bellen.)
(Voor meer informatie mag je natuurlijk altijd bellen.)

Rheintrans B.V.
Rheintrans B.V.
Maaskade 161a
Maaskade 161a
3071NR Rotterdam
3071NR Rotterdam
Tel : +31 10 282 39 39
Tel : +31 10 282 39 39
www.rhein.nl
www.rhein.nl
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Duitse verkeersminister Wissing bezoekt belangrijke verkeersader

Ondanks tegenslagen
door met uitbouw
Noord-Oostzeekanaal
Ondanks een tekort op de Duitse begroting en bezwaren tegen
de bouw van de nieuwe Rader Hockbrücke wil Sleeswijk-Holstein
met onverminderde vaart door met de uitbouw van het NoordOostzeekanaal.
Die boodschap kreeg de Duitse verkeersminister
Volker Wissing tijdens een werkbezoek aan het
Noord-Oostzeekanaal, dat voor Duitsland een belangrijke verkeersader is en momenteel wordt uitgebouwd.
Tussen Rendsburg en Kiel wordt het kanaal over een
afstand van 20 kilometer verbreed zodat schepen er
sneller en gemakkelijker kunnen varen. Hierin investeert Duitsland de komende jaren 500 miljoen euro.
Daarnaast wordt in Brunsbüttel een vijfde sluiskolk
gebouwd en komt er een nieuwe kleine sluis in KielHoltenau. De Rader Hochbrücke, een onderdeel van
de A7, wordt vervangen. Tegen de bouw van de nieuwe brug is een klacht ingediend. Daardoor moeten
de plannen nog worden aangepast om geluidshinder
door het snelwegverkeer tegen te gaan.

Begrotingstekort
Bernd Buchholz, minister van Economische Zaken
in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, begeleidde Volker
Wissing tijdens zijn bezoek. Buchholz zei onvermin-

De Duitse verkeersminister Volker Wissing bezocht
het Noord-Oostzeekanaal. (foto BMVI)

derd vaart te willen maken met de uitbouw van het
Noord-Oostzeekanaal. Hans-Heinrich Witte van de
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt wees
er echter op dat er voor volgend jaar nog een begrotingstekort van 400 miljoen euro is voor projecten
van de Duitse vaarwegbeheerder.
Duitsland investeert dit jaar bovenop het reguliere
budget enkele honderden miljoenen euro’s extra in
de vaarwegen via een fonds voor klimaatbescherming.
Dit is echter een eenmalig bedrag dat volgend jaar niet
meer ter beschikking staat. Ook de Duitse binnen
vaartorganisaties hebben dit probleem al aangekaart.

Meer lading

vervoer groeide er met 15,4 procent naar 85 miljoen
ton. Vooral het transitvervoer groeide sterk; met meer
dan 17 procent. Het aantal schepen op het kanaal
steeg met 8 procent naar 27.293.
Dit was het gevolg van de economische stabilisatie
in Noord-Europa na het coronajaar 2020. Bovendien
hoefden tot eind 2021 op het kanaal tijdelijk geen
vaartrechten te worden afgedragen, een maatregel van
de Duitse overheid om de vervoerssector tegemoet te
komen.
Ondanks de grote verkeersdrukte is het NoordOostzeekanaal een veilige vaarweg. In 2021 vonden er
63 aanvaringen plaats. Het ongevalspercentage
bedraagt slechts 0,2 procent.

Vorig jaar heeft Duitsland 250 miljoen euro in het
Noord-Oostzeekanaal geïnvesteerd. Het goederen

NOVA COLLEGE
SCHEEPVAART
Waardering voor werkervaring
EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Dat wat je
hebt geleerd op je werk of privé wordt beoordeeld en erkend.
EVC maakt zichtbaar welke kennis, ervaring en inzichten je hebt
opgedaan. Om dit aan te tonen lever je op gestructureerde wijze
informatie aan. Het resultaat daarvan wordt vastgelegd in een
officieel erkend Ervaringscertificaat. Dit Ervaringscertificaat geeft
de mogelijkheid tot vrijstellingen van de beroepsgerichte vakken
in het mbo.
Voorbeeld EVC-route Stuurman
Vaart u al minstens twee jaar als stuurman en heeft u de wens
om een mbo-niveau 3-diploma te behalen en uw vaarbewijs?
Een EVC-procedure toont aan welke beroepsgerichte competenties van Schipper u al bezit en welke u nog moet ontwikkelen.
Nova Contract is erkend aanbieder van EVC-trajecten
door Nationaal Kenniscentrum EVC.
Kijk voor meer info op
novacollege.nl/scheepvaart
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Schippers
gezocht
Wij komen graag in contact met schippers
die op onze duwboten willen varen.
Wij varen met eigen bakken met kopschroef van de zeehavens naar de Agriﬁrm
fabrieken. Deze staan in het noorden, oosten en zuiden, dus een mooi vaargebied.
Wij werken in een week-week systeem, varen hoofdzakelijk volgens exploitatiewijze A1.
Wij bieden je een mooie werkplek met goed onderhouden boten, een prima salaris
en vervoer en proviand wordt uiteraard betaald.
Heb je vaarbewijs A, radar, marifoon en een rijbewijs? Dan zijn we te bereiken op:
Gjalt 06-14954416 of Andries 06-21896436
info@smgshipping.nl
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Rive

rtransp

ort

(JUNIOR) DISPONENT DUWVAART
HEB JIJ ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGENDE FUNCTIE
IN EEN TOFFE BINNENVAARTONDERNEMING?
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Als disponent duwvaart regel je samen met je team het transport voor de klant van A tot en
met Z. Door de eigen vloot in te plannen en een samenspel te creëren met con-collega’s is
jouw planning een geoliede machine die de klant het beste bediend.
Het belangrijkste is de ladingstromen voor de klanten optimaal inplannen. Daarbij behoren
lichte administratieve taken. Het aanbieden en uitwerken van offertes, klantcontacten en
acquisitie staan hoog in het vaandel.
Je bent een krachtig regelwonder, ondernemend en klantgericht. Je voelt je als een vis in het
water in ons familiaire en dynamische team.
Je hebt:
• Beheersing van Nederlandse taal is een vereiste, Engels, Duits en/of Frans is een pre
• Affiniteit met de logistieke sector
• Goede communicatieve skills
• Enige kennis van MS Office-pakketten: Word, Excel, Outlook

WAT WORDT JE NIEUWE OMGEVING?
Van de Graaf & Meeusen Rivertransport BV is opgericht in 1994. Ons toonaangevende kantoor,
welke dit jaar wordt gerenoveerd is gevestigd in Ridderkerk met een prachtig uitzicht over de
Nieuwe Maas. We zijn een (h)echt familie bedrijf. Onze kracht ligt in jarenlange ervaring in een
actieve en informele werksfeer.
Wij bieden je een fulltime baan met goede en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Onze visie is om te blijven uitbreiden en groeien om onze ambities verder vorm te geven.

STAP JIJ AAN BOORD? SOLLICITEER NU!

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

Hebben wij je enthousiast gemaakt en herken jij jezelf in wat wij zoeken? Solliciteer dan direct
via +31 180 487 130 t.a.v. Sander Meeusen of Mitchel van de Graaf, of e-mail:
mgraaf@vdgm.nl / meeusen@vdgm.nl

A ROOM WITH A VIEW

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

GEVRAAGD

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

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be
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Antwerpen: daling
van overslag bewijst
noodzaak fusie
De totale goederenoverslag in Antwerpen kwam in het eerste kwartaal uit op
58,3 miljoen ton. Dat is een daling van 1,5 procent ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.

Voor het bestuur van Port of Antwerp is de afname
een bevestiging van het belang om te fuseren met de
haven van Zeebrugge. Op 28 april is het officieel zo
ver.
De tegenvallende kwartaalcijfers laten volgens het
Antwerpse havenbedrijf zien dat het nodig is om
gezamenlijk een antwoord te bieden op de huidige
uitdagingen en de positie in de internationale logistieke keten verder te versterken. “De daling in het
containersegment die gedeeltelijk het gevolg is van capaciteitsproblemen onderschrijft bovendien de
urgentie voor extra containercapaciteit.”

Staal

Grote daling bij containers

Bij het roro-vervoer was een lichte groei (+2,4
procent) zichtbaar. Maar vergeleken met het sterke
laatste kwartaal van 2021 is er een aanzienlijke terugval in tonnage. Dat komt door de problemen bij de
productie van nieuwe voertuigen, onder andere door
tekorten aan elektrochips. Die problemen wegen nog
steeds door op de overslagvolumes.

De wereldwijde verstoringen in de logistieke keten
doen de Antwerpse containersector pijn. Ondanks de
moeilijke omstandigheden hield dit segment in 2021
nog stand. Over het eerste kwartaal van 2022 incasseert de containertrafiek echter een daling van 11,6
procent (in TEU’s gerekend) in vergelijking met
dezelfde periode in 2021. Dat was wel het tweede
beste kwartaal ooit voor containers.

“Dit zijn de laatste cijfers die we
bekendmaken als Port of Antwerp”
“De ontregelde containerlijnvaart, vertragingen en
hoge import callsizes zorgen voor aanhoudende
operationele uitdagingen, die de werking van de
containerterminals bemoeilijken”, luidt de analyse
van Port of Antwerp. “Bovendien zetten het conflict
Rusland-Oekraïne en de ingestelde sancties het aantal
behandelde containers ook onder druk.”

Conventioneel stukgoed groeide met 49,1 procent
ten opzichte van het zwakke eerste kwartaal van 2021.
Staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit
segment, houdt goed stand aan de afvoerzijde.
De sancties die sinds half maart de invoer van staal
vanuit Rusland en Wit-Rusland verbieden, hebben
maar een beperkt effect op de overslag. Deze stromen
worden namelijk vervangen door import uit andere
landen, aangezien de EU de importquota voor staal
uit Rusland en Wit-Rusland heeft herverdeeld over
andere staal exporterende landen.

Sancties
Na een sterk 2021, waarin het eerste kwartaal een van
de beste ooit was, daalde de overslag van meststoffen
nu: met 19,6 procent. Dat is deels te wijten aan de
sancties tegen Rusland, maar ook aan de fors gestegen prijzen. Dankzij de stijging van de overslag van
ertsen, kolen en vooral granen groeide het droge bulk
segment desondanks met 11 procent ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar.
Ook vloeibare bulk vertoont een stijging (15,3 procent) tegenover het eerste kwartaal van 2021. Bij aardoliederivaten was de groei 16,6 procent. De overslag
van chemicaliën blijft sterk met eenzelfde groei –
ondanks de hoge grondstoffenprijzen. Opvallend
binnen dit segment noemt Port of Antwerp de
verdubbeling van het volume biobrandstoffen.

Fusie met Zeebrugge
In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 vertonen alle ladingsoorten, behalve de containers, groei.
Toch zijn er zorgen. De bekendmaking van de kwartaalcijfers gebeurde aan de vooravond van de fusie
met Port of Zeebrugge. En die is zeer gewenst in de
onzekere markt, vinden ze in Antwerpen.
Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp,
zegt: “De aanhoudende uitdagingen in de logistieke
keten vertalen zich in de cijfers. Dit zijn de laatste
cijfers die we bekendmaken als Port of Antwerp en ze
bevestigen dat we met de fusie sterker staan voor de
toekomst. Samen met Zeebrugge hebben we de
mogelijkheid om, in de huidige complexe geo
politieke en macro-economische context, onze positie
in de internationale logistieke keten verder te versterken.”
Ook Port of Zeebrugge presenteerde kwartaalcijfers.
Daar boekte men een groei van 15,2 procent. Daarmee kwam de overslag in de eerste drie maanden van
2022 uit op bijna 14 miljoen ton. Vooral de goederenstormen met de belangrijkste handelspartners namen
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MEER MOGELIJK MET RIVERGUIDE
RiverGuide krijgt er nieuwe functies bij. Binnenkort kunnen
schippers met de app reis- en ladinggegevens melden bij
vaarwegbeheerders.
De komende maanden wordt deze nieuwe functionaliteit getest. Pakt
dat positief uit, dan kunnen alle drogeladingschepen er gebruik van
gaan maken om gegevens au
tomatisch door te geven aan
de vaarwegautoriteiten. Deze
functionaliteit kan dan eveneens
gebruikt worden in België en
Duitsland.
De vernieuwde routeplanner
houdt straks rekening met de
bedieningstijden van bruggen en
sluizen. Er komen verder nieuwe
kaartlagen, zoals de knooppun
ten van Varen Doe Je Samen en
toegestane vaarsnelheden.
De partijen achter RiverGuide
zijn North Sea Port, Rijkswater
staat, de provincies Zuid-Holland
en Noord-Holland, Havenbedrijf
Rotterdam, Havenbedrijf Moer
dijk, Port of Amsterdam en
Groningen Seaports.

RHEINCARGO-HAVENS: SLECHTE
AFSLUITING VAN 2021
In het eerste kwartaal van 2022 werd 11,6 procent minder containers overgeslagen.
(foto Port of Antwerp)

toe: het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De im- en
export uit en naar dat laatste land groeide maar liefst
met 31 procent.

haven van Antwerpen-Brugge een leidende positie
verwerven als importhub voor groene waterstof en
een pioniersrol spelen in de waterstofeconomie.

28 april

Extra containercapaciteit

De fusie van de Antwerpse en Zeebrugse havens
wordt donderdag 28 april officieel. Dat is mogelijk
geworden nadat het Antwerpse en het Brugse stadsbestuur in maart de fusie goedkeurden. Het Vlaamse
parlement nam het decreet daarvoor al in februari
aan. realisatie. Zodoende kunnen de naamloze
vennootschappen, die formeel ‘het Havenbedrijf
Antwerpen NV van publiek recht’ en de ‘Maatschappij van de Brugse Zeehaven’ heten, definitief samengaan.
De havenbeheerders willen samen hun positie als
wereldhaven versterken binnen de globale bevoorradingsketens en denken ook hun koers naar duurzame
groei beter te kunnen uitvoeren. De combinatie van
het industriële cluster in Antwerpen en de ligging van
Zeebrugge aan de kust creëert bovendien kansen op
het gebied van de energietransitie. Zo wil de

Havenschepen Annick De Ridder haalde de plannen
voor uitbreiding van de containeroverslag aan: “De
economische urgentie voor extra containercapaciteit
wordt met deze terugvallende cijfers en door de congestieproblemen opnieuw en, vooral, meer dan ooit,
aangetoond. Extra containercapaciteit is onontbeerlijk om onze positie als wereldhaven te verzekeren.”
“Dankzij de recente positieve uitkomst van de onderhandelingen rondom het project ECA (Extra Containercapaciteit Antwerpen, red.) hebben we alvast een
uiterst belangrijke stap gezet. De ééngemaakte haven
zal zo verder de internationale concurrentie kunnen aangaan en als motor van de Vlaamse economie
duurzaam blijven groeien.”

Na drie sterke kwartalen is de binnenvaartoverslag in de
RheinCargo-havens in Düsseldorf, Keulen en Neuss in het vierde
kwartaal van 2021 ingezakt. Toch is het jaar nog afgerond met
een kleine plus.
Het totale overslagvolume bedroeg 15,9 miljoen ton. Dat was 0,2 pro
cent meer dan in 2020. Tot september 2021 lag de binnenvaartoverslag
nog 5 procent boven het niveau van 2020. Als gevolg van laag water
zette die ontwikkeling niet door. Ook de sterk gestegen kolenimporten
pakten vreemd genoeg negatief uit. De vraag naar scheepsruimte voor
kolentransporten leidde ertoe dat andere goederen naar de weg en het
spoor verschoven.
De overslag van containers en bouwstoffen is gegroeid. Ook chemi
sche en olieproducten blijven belangrijk voor de RheinCargo-havens.
Met het weg- en spoorvervoer erbij kwam de overslag uit op 22,8 mil
joen ton. Dat was ruim 5 procent meer dan in 2020. Het niveau van
vóór de coronacrisis is daarmee nog niet bereikt. Door de overstroming
in juli 2021 in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts kon een aantal
klanten slechts beperkt via het spoor worden bediend doordat de
spoorinfrastructuur beschadigd was. Dat leidde in het regionale spoor
vervoer tot volumeverlies.
Een betrouwbare prognose voor 2022 kan de RheinCargo-directie nog
niet geven. Dit komt door de oorlog in Oekraïne. RheinCargo geeft
wel aan verder in te zetten op zijn succesmodel: de combinatie van
binnenvaart- en spoorvervoer.

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

TECHNICAL PUMP INNOVATORS

Neon 13 | 4751 XA Oud Gastel | T +31 (0)180 - 44 22 66 | www.epsbv.com

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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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

UW
ONS STREVEN
STREVEN NAAR
NAAR PERFECTIE!
PERFECTIE!
UW VISIE
VISIE IS
IS ONS

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

WWW.SHIPVISION.NL
Volg ons op  
WWW.SHIPVISION.NL
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | NieuwbouwVolg
zeevaart
ons op  
Afbouw begeleiding | Bemiddeling
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding | Bemiddeling

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

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

GEZOCHT:
SCHEPEN
DIVERSE
AFMETINGEN
VOOR POTENTIËLE
KLANTEN
ZIJN
WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
IN PRIJS VERLAAGD

Splendor
ms New: 110
York
Afmetingen
x 9,50City
x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
105 x 10.48 x 3.17

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
2.305
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
1995MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Caterpillar 3512 C, 1835 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTUmei
4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj 2019

NIEUW

Livia
ms Semisa
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
105 x 10.05 x 3.53
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
: 1963
2.720x 7.25 x 2.65
699
: Fabr.
1980Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
1981
1963
: Bj.
Mitsubishi
S12R, 1.280 Pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2022
Bj. 1981

NIEUW
TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
Orfeospiralen
& Orfeo
IIm³ketel
3500en
Afmetingen : (106.34 + 76.61) x 11,45 x 3,50
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 3.052 +vanaf
2.369
Bouwjaar : 2017 (December)
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 C, 2x
1.522 pk

met Uitlaatgasbeh. Axcess, Bj. 2017

Nieuwbouw
duwboot
ms Drift

Afmetingen : 85.99
x 2.83
Afmetingen
: 19 xx 8.99
10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 1.500
Bouwwerf
Maasbracht
Bouwjaar : 1963
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Levering
conditie
In overleg
Hoofdmotor
: Mitsubishi
S12R, 1.280 Pk,
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bj.:: 2013
Bouwwerf
Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Ship Vision
Telefoon: +31 (0) 183 50 54 33
Telefoonnummer:
+31 (0) 183 50 54 33
Merwestraat
4a
Ruijtenberg:
+31
65114
14 53
53 39
Jan
Ruijtenberg,
mobiel:
(0)(0)651
39
Merwestraat
4a,Jan
4251
CR +31
Werkendam
4251 CR
Werkendam
Dolf
Cornet:
+31
(0)
646
92
12
80
Dolf
Cornet, mobiel:
+31
Telefoonnummer:
+31
(0)(0)
183646
50 92
54 12
33 80
info@shipvision.nl
Johanna
v/d Werken:
(0)14
65553
6939
09 82
e-mail:
info@shipvision.nl
Jan Ruijtenberg,
mobiel:
+31 (0)+31
651
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl

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

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

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

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
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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

Het roer gaat om

Transformatie in
de binnenvaart

BEZOEK DE WEBSITE

Bezoek
de
website

13, 14 & 15 OKTOBER 2020
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
Evenementenhal Gorinchem

17, 18 & 19 mei 2022
WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
Maritime Industry Gorinchem
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Art & Decorations

Al p h a

leveren, repareren en keuren van autolaadkranen en heftrucks

HYDRAULISCHE APPARATEN - REPARATIES HYDRAULISCHE
CILINDERS - AFDICHTINGEN - SLANGEN - KOPPELINGEN

d e s i gprojects
n

Wij wensen mps AVALON VIEW een behouden vaart!

®

Foto: Avalon Waterways
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(foto’s Avalon Waterways)

SEKO

Nieuwste riviercruiseschip van Avalon Waterways na twee jaar gedoopt

Avalon View doet naam eer aan
De Amerikaanse presentatrice en tv-producer Meredith Vieira, winnaar van vijftien Emmy
Awards, heeft de Avalon View gedoopt, de nieuwste aanwinst van Avalon Waterways. De
ceremonie vond op 12 april plaats in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. De Avalon View
vaart dit cruiseseizoen verschillende routes op de Donau.

“Vandaag danken we diegenen met een visie
van wat zou kunnen zijn en de handen om
het zo te maken”, zei Vieira. “Zo’n schoonheid als dit prachtige schip begint nu aan
zijn rivierreis. In elke bocht ligt een nieuw
schouwspel om te aanschouwen, een nieuwe ervaring om van te genieten, een nieuwe
vriend om het mee te delen.”
De Avalon View is gebouwd door

Den Breejen Shipyard in HardinxveldGiessendam. Het 135 meter lange schip was
in 2020 al gereed, maar door corona en de
achtereenvolgende lockdowns kon het nog
niet aan de slag.

Dubbel feest
Daarom was ook met de doop gewacht. Nu
de riviercruisevaart weer vrijwel onbelem-

Dekkenplan Avalon View

merd kan varen, was het dubbel feest voor
Avalon Waterways en alle betrokkenen.
De nieuwe aanwinst sluit aan bij Avalons
vloot van Suite Ships. Dit model schepen
biedt volgens de trotse rederij het breedste
uitzicht op de Europese waterwegen. Zijn
naam doet de Avalon View dan ook zeer
zeker eer aan.

‘Beds with a View’
Passagiers kunnen kiezen uit twee volledige
dekken met de bekroonde Panorama Suites,
met panoramische ramen van vloer tot
plafond die de beleving van een open-luchtbalkon creëren. De Panorama Suites zijn ook
nog eens meer dan 30 procent groter dan het
gemiddelde in de riviercruisevaart. Avalons
kenmerkende ‘Beds with a View’ biedt gasten
een overweldigend uitzicht vanuit bed.
Dat wordt dan nog lastig kiezen, want vanuit de whirlpool op het Sky Deck is de blik
op de voorbijglijdende landschappen en
schepen al even aanlokkelijk.

In opdracht van Den Breejen Shipyard heeft
SEKO de complete elektrische installatie
op de Avalon View verzorgd inclusief het
powermanagmentsysteem,
monitoring
systeem, tankmetingen en het verlichtings
syteem met touchpanel-bediening. SEKO
heeft inmiddels de complete Europese
Avalon-vloot mogen installeren en wordt
gezien als vertrouwd partner voor service
en onderhoud in heel Europa. Dat past bij
de slogan van SEKO: Our service is yours.

PERSPECTIEF
Perspectief Windowfilm zorgt met zijn zonen warmtewerende folie voor een aange
namere temperatuur en meer (kijk)comfort
aan boord. Naast de temperatuurverlaging
voorkomt de glasfolie ook hinderlijke schit
teringen via het wateroppervlak. De folie
is voldoende lichtdoorlatend, zodat ze vol
doen aan de eisen van de CCR. Wanneer
vaste glasfilm niet gewenst is, zoals veelal
bij stuurhuizen, zijn sunfilm-rolgordijnen
een geschikt alternatief.
De kunstverzorging in de scheepvaart is een
aparte tak onder de naam Perspectief Art
& Decorations. Er is een goede en langdu
rige samenwerking met scheepswerf Den
Breejen, waar Perspectief al vanaf het begin
betrokken is bij de inrichting van de Avalonschepen. In samenspraak met de architect
van Studio-L wordt per schip een prachtige
collectie kunst en wanddecoraties samen
gesteld. Zo ook op de Avalon View.

Aan mps AVALON VIEW leverden o.a.

CONGRATULATIONS TO
AVALON WATERWAYS
We wish Avalon View a great
voyage in clean water.
Team PureBlue

SMALLEST FOOTPRINT | LOWEST WEIGHT
BIOLOGICAL TREATMENT | CHEMICAL FREE | LOW
MAINTENANCE | EASY OPERATION | HIGH LEVEL SERVICE

www.pureblue.nl | info@pureblue | +31 850 703 190

Den Breejen Shipyard
Het complete schip in aanbouw
Ahorn Grootkeukentechniek B.V.
Levering van de Galley equipment,
restaurant equipment, bar equipment
en voor het sundeck
Alpha Design Projects B.V.
Stoffering en tapijt zonnedek
Alphatron Marine B.V.
JMA-610 radar, MFM-line,
Alphabridge, AIS, GPS-compass,
Customized conning system en
Alphafuelcontrol
BAM PRO Electronics B.V.
Fire alarm system, silent alarm system,
telephone system, IT / TV Network
and all cabling for PA/GA system
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Reïntrade L,
stuurhuistrap en davit WLL 500 kg
incl. CE-keur
Breman Shipping Installation B.V.
Airconditioning systeem, sanitair
systeem, mechanische ventilatie, koel
en vriescellen en hydrofoor en boiler
systeem
Bridgescout
Brughoogtedetectiesysteem
De Jong & Lavino B.V.
Stalen scheepsbouwplaten en
-profielen
DESMI B.V.
2 stuks fifi/dekwas pompen, 3 stuks
ballast pompen met hoog vacuüm, 2
stuks gas oliepomp en 2 stuks smeer

oliepomp
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier, ankers,
ankerdraden, afmeerdraden en
dekrollen
EBR Marine B.V.
Stuurhuis met hefsysteem
J.L. Muns B.V.
Levering en installatie van de Palfinger
Gangway kranen en de levering
en installatie van de hydraulische
aandrijving t.b.v. de kaapstanders op
het voor en achterschip
KNAACK & JAHN Marine Systems
and Ship Repair
Fire Protection: KJ FireOff®
Lloyd’s Register EMEA
Gecertificeerd
Metaglas B.V.
Aluminium ramen en deuren
Mostert Pijpleidingen B.V.
Het volledige leidingwerk
Perspectief Art en Decorations
Kunst, wanddecoraties en spiegels
Perspectief Windowfilm
Zonwerende glasfolies, zonwerende
rolgordijnen voor stuurhuizen,
decoratiefolies, signs en
veiligheidslogo’s
Pon Power B.V.
2x Cat 3508C 746 kW bij 1600 rpm
PureBlue Water
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Veiligheidspakket bestaande uit:

vlootschouw.nl/avalon-view
reddingsvesten, brandweeruitrusting,
brandblussers en brandslanghaspels
Nautisch pakket bestaande uit: Mobil
smeermiddelen, gereedschappen,
verven en Orange Power Ropen HMPE
touwen
Seko Scheepselektrotechniek
De complete elektrische installatie
incl. SEKO Powermanagment systeem,
monitorings systeem, tankmetingen
en verlichtingssyteem met touchpanel
bediening
Studio L B.V.
Design exterieur en interieur
Sun Roestvaststaal b.v.
RVS Hoogglans gepolijst relingwerk
conform nieuwe ES-STRIN norm en
gepatenteerde klapvoetsysteem, RVS
Hoogglans gepolijste zonnetenten
en hydraulische zonnetent,
diverse windschermen aluminium
gepoedercoat, loopplanken en
bordessen conform nieuwe ES-STRIN
norm, parasol voeten en adapters,
trappenhuis en overige interieurdelen
en machinekamervloer
Veth Propulsion B.V.
2 x VZ900 Type A 746KW RPM1600,
1 x Veth jet Boegschroef 350KW
1800RPM, 3 x Scania Generatorset
315KW en 1 x Sisu Noodgeneratorset
Willemsen interieurbouw &
scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering
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Scheepsbouw
zit in ons DNA

Nieuwbouw

Gespecialiseerd in het ontwerpen,
engineeren en bouwen van state of
the art riviercruise schepen.
Custom-built en innovatief.

Re ﬁt

Een eﬀiciënte aanpak, toevoegen
van duurzaamheid en upgraden van
inzetbaarheid, voor een toekomstbestendig schip.

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

Reparatie

Altijd beschikbaar voor snelle en
kwalitatieve service om met adequate
oplossingen continuïteit te waarborgen.

breejen-shipyard.nl

®

ELEGANT SHIPS REQUIRE
ELEGANT FIRE PROTECTION

WE DELIVER!
So when do you want us
to start working for you?
Call us at +49 40 781 29 30
www.kj-fireoff.com
© Nobiskrug

KNAACK & JAHN
THE 4-DIMENSION SPECIALISTS
Piping · Steelwork · HVACR · Fire Protection
24/7 Worldwide Services
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Weer zo goed als nieuw
“Wij paniekeren niet snel bij het zien van een beschadigde
schroef”, zegt Chris Smit, mede-eigenaar van Jooren
Scheepsschroeven. “Meestal kunnen wij hem repareren
zodat de klant weer voor een lange tijd ermee kan varen.”

Happen eruit, een scheur, bladen
krom of kapot door touw of een
boomstam… bij Jooren in Dordrecht
zien ze schroeven binnenkomen met
allerlei beschadigingen.
Chris Smit: “Meestal kunnen wij de
schroef repareren of ‘optimaliseren’,
zoals wij dat zelf noemen. Voor onze
klanten halen wij de schroef op. Het
maakt niet uit of het nu in Nederland,
België of Noordwest-Duitsland is.”

Een vak apart
“Het repareren en optimaliseren van
scheepsschroeven is een vak apart. Er
komt veel bij kijken om schroeven te
herstellen in de ‘oude’, oorspronke
lijke staat. Gelukkig kunnen wij blindelings vertrouwen op het Joorenteam dat al sinds jaar en dag hier
werkt en een dijk van ervaring heeft in
deze branche.”
“Transparant werken vinden wij vanzelfsprekend. Bij binnenkomst inven
tariseren wij de werkzaamheden.
Moeten alle schroefbladen opgelast
worden of gaat het om een scheur?
Hoeveel tijd hebben wij hiervoor

nodig? Wij houden hierover contact
met de klant, die vooraf een prijs en
planning ontvangt voor de reparatie.”
“Is de klant akkoord, dan gaan wij
aan de slag. Bij normale reparaties is
de gerepareerde schroef binnen één
dag weer terug bij de klant. Voor het
optimaliseren van een schroef hebben
we meestal drie dagen nodig.”
Chris legt uit waarom: “Wat wij doen
bij optimaliseren, is onder andere
de bladen breder lassen voor een
beter rendement. Ook kunnen wij de
schroef weer opdikken of de diameter
vergroten en aanpassen aan de straalbuis. Na drie dagen is de schroef dan
weer zo goed als nieuw en kan naar
de klant.”

Preventieve controle
Chris adviseert klanten om regelmatig hun schroef of schroeven te laten
controleren en niet te wachten tot
een reparatie of revisie nodig is. “Een
schroef slijt gemiddeld één centimeter
per jaar. Voor ons is het bijna dagelijkse routine om de schroeven op te
lassen tot de oorspronkelijke waarden. Dat is alleen maar gunstig voor
het rendement van de schroef en daar-

Op 2 en 3 juni vindt in Zagreb de 35e editie van
het IVR Congres plaats. In de Kroatische hoofdstad
discussiëren de deelnemers over het thema:
De toekomst van de binnenvaart.
Onder de sprekers zijn Hugues van Honacker van de
Europese Commissie, Ivan Bilic Prcic van het Croatian
Register of Shipping, Carri Woodburn en Shev Algama
van The Shipowners’ Club, Janis Bargsten van Seafar
en Remco Pikaart en David Woudenberg van Shipping
Technology. Vanuit meerdere perspectieven wordt het
toekomstbestendig maken van de binnenvaart in Europa
behandeld: verzekeringstechnisch, juridisch, regelgeving,
technologische innovatie en milieu.
Traditiegetrouw start de tweede congresdag met de
algemene ledenvergadering. Na afloop is er een korte
stadstour door de historische binnenstad van Zagreb vol
gen, waarna het programma wordt afgesloten met een
lunch.
Het IVR Congres is primair bedoeld voor leden (en part
ners). Niet-leden mogen eenmalig als gast deelnemen om
kennis te maken met de IVR en haar activiteiten en net
werk. Inschrijving kan op de speciale congrespagina op
www.ivr-eu.com.

Jooren Scheepsschroeven
herstelt gebruikte
scheepsschroeven tot ze
weer als nieuw zijn.

DOOR LIA ZOMER

IVR CONGRESSEERT IN ZAGREB

mee voor het brandstofverbruik van
de voortstuwing.”
Hij wijst ook op de Groene Schroef
rand, een eigen vinding van Jooren
Scheepsschroeven, die de weerstand
vermindert. “Dat scheelt enorm in het
brandstofverbruik. Dat daarbij ook
het geluidsniveau lager is, is mooi
meegenomen. Zeker op binnenvaartschepen waar gezinnen wonen. Wij
geven klanten graag uitleg over de
Groene Schroefrand.”

Tweedehandsschroeven
Jooren Scheepsschroeven levert ook
tweedehandsschroeven. Chris: “Wij
hebben tweedehandsschroeven op
voorraad. Is een binnenvaartschipper
te veel van zijn schroef kwijt, of heeft
hij hem zelfs helemaal verloren, dan
kunnen wij hem bij nood snel helpen. Zo kan de schipper doorvaren.
De klant blij, wij ook blij, want daar
doen we het voor.”

(foto Bayernhafen)

EEUWFEEST HAVEN ASCHAFFENBURG
In 2021 bestond de haven van Aschaffenburg 100 jaar,
maar dat kon vanwege corona niet gevierd worden. Het
eeuwfeest vindt alsnog plaats op 10 juli.
Er valt die dag voor groot en klein veel te beleven. Men kan
deelnemen aan een rondleiding door de haven en een kijkje
achter de schermen nemen bij de bedrijven die er gevestigd
zijn. Verder zijn er muziek, eten en drinken.
Aschaffenburg maakt samen met de binnenhavens in
Bamberg, Neurenberg, Roth, Regensburg en Passau deel uit
van de bayernhafen-groep. Het havenbedrijf investeert per
manent in materieel en infrastructuur voor de overslag op
schepen en treinen.
In dat kader is onlangs een nieuwe mobiele overslagkraan
voor bulk- en stukgoed in bedrijf genomen. Met een Stage Vdieselmotor en een systeem voor het terugwinnen van energie
werkt de kraan snel en energiezuinig.

De Haas breidt uit op RDM Rotterdam
De Haas Rotterdam breidt
zijn activiteiten uit op RDM
Rotterdam. Naast het terrein
rondom de insteekhaven
op RDM West neemt de
scheepswerf een gedeelte van de
Scheepsbouwloods, de enorme
hal achter de lift, in gebruik.
De Haas Rotterdam gaat op RDM
Rotterdam reparatie- en onder
houdswerkzaamheden uitvoeren.
Met name aan beroepsvaartuigen
en superjachten.
De Haas Rotterdam is momenteel

volop bezig om naast het terrein
rondom de insteekhaven ook het
aangrenzende, ongeveer 2 hec
tare grote terrein in te richten. De
nieuwe 820 tons Travelift kan via
de insteekhaven vaartuigen droog
zetten en transporteren naar het
werfterrein en de scheepsbouw
loods.
Havenbedrijf Rotterdam is eige
naar van RDM Rotterdam. De uit
breiding van de werf past in het
beleid van de havenbeheerder om
klanten relevante scheepsrepara
tie- en onderhoudsfaciliteiten aan

te kunnen bieden. De werf past bij
en versterkt het bestaande aanbod
op de RDM-locatie en het Rotter
dam Makers District, vindt Haven
bedrijf Rotterdam.
De nieuwe ruimte voor De Haas
Rotterdam in de Scheepsbouw
loods komt vrij doordat Franklin
Offshore Europe, fabrikant van
onder andere afmeer- en hijskabels,
minder bedrijfsruimte nodig heeft.
Havenbedrijf Rotterdam maakt van
de gelegenheid gebruik om met
een het overige vrije gedeelte van

de Scheepsbouwloods te heront
wikkelen en gereed te maken voor
nieuwe huurders. De Scheepsbouw
loods moet straks een aantrekkelijk

(foto
Havenbedrijf
Rotterdam)
Onderschrift (foto)

pand zijn voor middelgrote en grote
bedrijven uit de maritieme dienst
verlening en de maakindustrie om
zich er te vestigen.
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ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

of mail direct naar
verkoop@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

E-mail: info@avamarine.nl
info@avamarine.nl//www.avamarine.nl
www.avamarine.nl

WWW.BEERENSBV.NL

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
Nieuwbouw
Constructiewerk

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

Onderhoud

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

Dé verfspecialist voor de binnenvaart
✔ gratis snelle levering
aan boord
✔ advies op maat
✔ grote voorraad
+31 475 46 55 55 / +31 6 10 35 41 29

Bespaar online op

www.paintdeals.com

Bunkerhaven 5, 6051 LR Maasbracht
info@scheepswerfmaasbracht.nl
Verdeler van

www.scheepswerfmaasbracht.nl

2021-12•PAINTDEALS-ad-132x92mm.indd 4

02/12/2021 17:48
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CONTACT: Marco van Boven - Telefoon: +31(0) 612 142 130 - E-mail: mvb.nl@cjc.dk

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.

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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.

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

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

NRF is a leading
manufacturer and supplier
of marine cooling solutions
MARINE

In 1959 NRF invented the boxcooler, when they were asked to find a simple solution in order to keep
the engines of river boats, which were cooled with surface water, free of fouling. Due to the success
of this product, more and more vessels changed over to this type of cooling. Today, we are positioned as a market leader in this field. We supply shell and tube coolers, plate heat exchangers, and
fin/fan coolers all over the world. NRF is your partner of the total cooling solution.

Een mooie toekomst gewenst met mts BLUE FÁTIMA

Foto: Media Creators
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Concordia Damen levert Blue Fátima op
(foto's Media Creators)

Innovatieve
Specialist

Foto: Media Creators

Aan mts BLUE FÁTIMA leverden o.a.

Wij wensen de Blue Fátima
een behouden vaart!
Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam
T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl

www.ccm3.nl

Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
Bouw casco
Shipyard Kladovo Service
Levering Casco
CCM3
Afbouw
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Levering totaal schip
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Enkel uitschuifbare radarmast
vierkant-model
- Dakradarmast type Dortsman
- Stuurhuistrap
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
De Waal Machinefabriek B.V.
- Stuwa Schroefasinstallatie met
schroefasrem
- Stuwa Schroefasseals
- EasyFlow Roersysteem
- Stuwa Stuurmachine

Foresta Trading B.V.
- Volledige pakket F.T. VICTOR
dienstpompen
- F.T. TTK Ballast / stripping ejectors
- F.T. Smeerolie haspelsets
- Volledige pakket F.T. DP koelwatercirculatiepompen
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning
& stuurhuis
Hybrid Ship Propulsion
2x Oswald PM voortstuwings motoren
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem
Kieboom Werkendam B.V.
Inventaris
MAN Rollo B.V.
MAN Stage V generatorsets. MAN
E3262LE262 LNG 495 ekW, MAN
D2676LE328 277 ekW
Marflex B.V.
8 x MarFlex Deepwell pomp MDPD-80

vlootschouw.nl/blue-fátima
Oechies Elektrotechniek
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
- PMS met LNG generatoren
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Camera systeem
- Overdruk
- Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Stuurrooster, type VGS-1200L
met E-motor
W&O Europe
Appendages voor de
dekleidingsystemen, ballastsysteem en
de machinekamers
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdrukinstallatie,
afzuiging accommodatie
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NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers

5 banen naast elkaar

• Keuringen: alle varende objecten

• Botenkraan 70 Ton

• Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen

• 3 Torenkranen

• Alle voorkomende onderhoud, reparatie en

• Aanlegkades tot 135 meter

schade werkzaamheden

voor bovenwater

• Leidingwerk

werkzaamheden

• Hermotoriseren / verbouwingen
• Kleinschalige nieuwbouw (secties, pontons etc.)

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

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw

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

Uw schroef weer als nieUw!
optimalisatie voor: meer stUwkracht en rendement
groene schroefrand voor: brandstofbesparing en gelUidsredUctie

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

29

26 april 2022

Veerdienst 3 verbindt
Binnenvaart- en Baggermuseum
Al jaren ‘wensdroomt’ Jos Hubens over ‘een reis op afroep’ met de Veerdienst
3 tussen het Binnenvaartmuseum in Dordrecht en het Baggermuseum in
Sliedrecht. Na de geslaagde testvaart op 22 april is dat realiteit.

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

LENTEDRUKTE
Nu de lente is ingetreden en de eerste feest- c.q. vrije da
gen zich al hebben aangemeld, wordt het ook drukker op
de vaarwegen. Veel particulieren die met hun boot op pad
gaan voor een leuke dagtrip of een vakantie plannen op een
gehuurde boot.
Ook in de sluizen is het dan soms even goed oplet
ten voor de binnenschipper of het de pleziervaart
lukt om zonder al te veel moeite te schutten. Al met
al levert ‘die drukte’ op het water wel een gezellig
tafereel op, met veelal de rood-wit-blauwe driekleur in top.
Het extra verkeer op het water is op bepaalde plekken
ook te merken aan de afvalcontainers langs de vaarwe
gen. Vooral de restafvalcontainers zijn in deze tijd een
stuk sneller vol dan ná het ‘vaarseizoen’. Dit resulteert hier
en daar ook in extra zwerfafval naast de containers, wat
natuurlijk niet de bedoeling is.
Nu de pleziervaart ook een restafvalabonnement kan afslui
ten voor het vaarseizoen, is het nog meer van belang dat de
betreffende gesloten containers goed gemonitord worden
op de vulgraad. Bij een vulgraad van 80 procent krijgt de
inzamelaar automatisch een bericht, zodat er zo spoedig
mogelijk een lediging ingepland kan worden.

De tocht tussen
Dordrecht en
Sliedrecht gaat via
de Helsluis. (foto
Johan de Witte)

Water verbindt. Er is geen rivier of
haven zonder binnenvaart, geen vaarwater zonder baggerwerk! De beide
musea zitten bomvol interessant verleden, met liefde gekoesterd door vaklieden en vrijwilligers. Zeer de moeite
waard.
Wanneer de Sliedrechtse museum
vertegenwoordiging op 22 april in de
salon van de René Siegfried aan de
koffie zit, loodst Jos Hubens, ambassadeur van het Binnenvaartmuseum, het
gezelschap door het dagprogramma.
Onder de indruk van het omvangrijke
museum stelt men de vraag of er met
subsidie wordt gewerkt of entreegeld.
“Nee, we hebben het geluk op 3.000
betalende leden en een groot aantal
helpers te mogen rekenen”, klinkt het
met gepaste trots. “Zelfredzaamheid
staat hoog in ons vaandel!”
De Fransoos Marot, die nog kan
varen, dat grote imponerende laadruim, wat is daar allemaal mogelijk, die inrichting en de originele
Enterprise-diesel. En die lashbak en
de uit de Kil geviste Jonge Jacob met
zijn mystieke geschiedenis, plus al die
modellen en duizend gebruiksvoorwerpen. Herkenning en bewondering
komen langszij. De duwboot René
Siegfried, de oude dame, steelt met
haar schoonheid en make-up helemaal de show.

Inschepen
De Veerdienst 3 ligt op vertrek, ze
duikt een beetje door al die passagiers.
“Dan hebben we schroefwater”, zegt
kapitein Geert Rigter die vandaag het
roer in handen heeft. Bolnes-muziek
uit de machinekamer. De 3-cilinder is
gereviseerd door eigen machinisten.
Als stoomschip werd de Veerdienst 3
in 1898 gebouwd door de scheepswerf
van C. Gips & Zonen aan de Lijnbaan
in Dordrecht. Vereniging De Binnenvaart is op voorwaarde van onderhoud
tegenwoordig eigenaar.
Als een jacht blinkt de Veerdienst 3

van ijver! Vele jaren functioneerde
zij als sleepboot, ijsbreker en drijvende brandspuit. Koningin Juliana
en Beatrix waren aan boord, tochten
werden gemaakt met het Dordtse
gemeentebestuur, de brandweer en
belangrijke gasten van de stad. De
Wantijbrug springt op groen, we varen
door de Biesbosch dat op het briesje
wuift als we passeren. Rust, natuur en
cultuur, een broodje voor de trek, de
Bolnes loopt als een zonnetje.

Praatje in het gangboord
“34 jaar was ik werkzaam in de baggerwereld”, vertelt Remco van der Ven.
“Stond op de loonlijst van Adriaan
Volker, de derde generatie. Ik zat in de
walorganisatie, maar kwam overal om
iets te regelen. Voor het realiseren van
de Europoort zette Teun de Bruin in
1958 op signaal van Koningin Juliana
de eerste schop in de grond. Volker en
Boskalis begonnen in 1964 aan de
Eurogeul. In de Perzische golf baggerden we havens. In het begin was je
voor de duur van het werk van huis.
Het gebeurde dat vaders hun kind
eerst pas na jaren zagen. Op stap
met Volker en Jan de Nul in ZuidEngeland heb ik die succesrijke Belg
nog eens moed ingesproken toen
hij verlamd door hoogtevrees op de
touwladder niet meer omhoog kwam.
Ik klom onder hem en verzette zijn
voeten op de tree. Kraaienveld, Van
Hemert waren ook bijzondere heren,
toch kwamen ze gewoon bij je op
de bolder zitten en vroegen hoe het
met je ging. Gerrit Boer, koopvaardij
opleiding stapte na negen jaar varen
over naar de sleephoppers. 1973 voor
Van Hattem in Wilhemshaven. In
Quang Chuang het vaarwater verdiept,
verschillende werken in ZuidAmerika. Een tijd van leren pionieren,
altijd boeiend.”
Over stuurboord komt de Helsluis in
beeld. Alle hens aan dek, schutten is
een nivellerende ervaring, even later
schuiven we door de deuren en varen

we de rivier op. Oppassen: overal
beroepsvaart! Aan het eilandje achter
het Nationaal Baggermuseum meren
we af, we liggen face-to-face met de
laatste stoombaggermolen, de Friesland. Een negentig jaar oude persoonlijkheid die bij vele bekende werken
een voorname rol speelde, en afgaand
op de onderhoud status waarin deze
machine verkeerd, doet ze dat in de
beleving van haar machinisten nog altijd! Vrijwel in elke emmer schuilt een
verhaal… dat van die opgebaggerde
bom bijvoorbeeld.

De wereld in beeld
Door de BaggerPraktijkTuin voor
scholen en andere educatieve instellingen manoeuvreert ons gezelschap
door het museum. Het is het huis
waar de zoon van grondlegger Adriaan
Volker nog gewoond heeft. De familie
heeft het aan de stichting geschonken
om er de ins and outs van de baggerwereld te tonen en promoten. En dat
doen ze, van het primitieve begin tot
de meest geavanceerde baggerschepen
en specifieke pijpenleggers of steenstorters van nu. Prachtige scheepsmodellen. De wereld is er in beeld,
materiaal, uitvoering en film. Van
snijkopzuiger tot baggeremmers.
Een bezoek is zeer de moeite waard,
Met afgaand tij in de kont zet de Veerdienst 3 weer koers naar het Wantij.
Een coalitie van Vereniging De
Binnenvaart en National Bagge
rmuseum genereert de duurzaamheid
van ons erfgoed.

De gesloten restafvalcontainers van RWS langs de Rijks
vaarwegen, waarvoor u een abonnement kunt afsluiten bij
de SAB, bevatten een speciaal sensorsysteem aan de bin
nenkant van de container. Deze sensor telt het aantal zak
ken dat de sensor passeert. Aan de hand van deze teller
wordt bepaald hoeveel kilogram er uiteindelijk in rekening
wordt gebracht.
Mocht je de ecokaart voor het venster hebben gehouden
voor opening, maar door een ongunstige opstapeling kan
de trommel niet meer goed draaien, dan worden er geen
kosten in rekening gebracht. Wel horen wij graag of dit het
geval is, want dan verzoekt de SAB de inzamelaar om de
container eerder dan normaal te legen.
Helaas komt het ook voor dat er zwerfafval naast de rest
afvalcontainer geplaatst wordt, omdat de aanbieder geen
speciaal abonnement heeft. Ook zijn buitenlandse schepen
niet altijd op de hoogte van het verschil tussen de diverse
restafvalcontainers. Dan sta je met de vuilniszakken bij de
container waar je ze vervolgens niet kwijt kunt. Hoe verlei
delijk is het dan om ze naast de container te zetten en een
boete te riskeren?
In IJzendoorn, ’s Gravendeel en Lelystad test Rijkswater
staat met speciale informatieborden en wrappings
(stickers) om de containers. De wrappings en de bor
den hebben een felle kleur en vermelden informatie over
het nodig hebben van een ‘SAB-abonnement’ om de rest
afvalcontainer op deze locatie te kunnen openen. Gekeken
wordt of het bewustzijn over het abonnement een goede
uitwerking heeft op de gebruikers van de containers.
Heb je vragen over dit onderwerp en/of andere vragen, dan
kun je deze ook stellen van 17 tot en met 19 mei tijdens
je bezoek aan de beurs Maritime Industry, onder het genot
van een drankje. Je kunt de SAB vinden op stand E110.
Tot op de beurs!

ADVERTENTIE

DOOR JOHAN DE WITTE

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

Biesboschhaven Noord 1b
4251 NL Werkendam
T. +31 (0)183 502688
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Marine Power Drechtsteden B.V.
CUMMINS X15 STAGE V
NU 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

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

Marine Power Drechtsteden B.V.

official

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us







