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Dé verwarming
voor aan boord!

BEAUFORTLOGISTICS.COM

+31 (0)117 - 401 500

T +31 (0)78 303 3020

Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

Machinefabriek
www.scheepswerfboer.nl
+31 184 41 23 03

Ervaar de kracht van Vakmanschap

“Pak knelpunten écht aan”
Als de standaard voor de doorvaarthoogte van bruggen niet omhoog gaat, beperkt dat de ontwikkeling van het containervervoer.
(foto Tekst & Toebehoren)

B.V.
DEStuurhuizen
STUURHUIZEN
SPECIALIST
0183 - 502 184
www.stuurhuizen.com

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

De Europese Commissie moet
zijn plannen voor de natte infrastructuur aanpassen aan wat de
binnenvaart écht nodig heeft.
Daarvoor pleiten de Europese

binnenvaartkoepels EBU, ESO en
IWT Platform in een reactie op
de door Brussel gepresenteerde
richtlijnen voor het Trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T).

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

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

damenmc.nl
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Bewezen Kwaliteit

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

+31 164 212420
sales@woeurope.com

De sector is blij dat de Europese
Commissie in de opzet voor het
nieuwe TEN-T de belangrijke rol
van vervoer over water erkent,
maar waarschuwt voor een aantal tekortkomingen, die de groei
van de binnenvaart dreigen te
beperken. “Infrastructuur is de
ruggengraat van de diensten en
de betrouwbaarheid van onze
sector. De binnenvaart heeft dus
behoefte aan een betrouwbaar,
veilig, kostenefficiënt en klimaatbestendig infrastructuurnetwerk.”
En daar schort het een en ander
aan in de plannen.

Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek

www.ruijtenbergshipyard.nl

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

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

Lees verder op pagina 2

KEERKOPPELING
DEFECT?

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

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

078-6122952 / 06 25027173

www.simase.nl
DCSINT.NL

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

authorized partner
of man engines
officieel
geautoriseerd dealer

Levering, onderhoud, revisie, service en
reparatie van de meest voorkomende,
nieuwe en gebruikte DIESELMOTOREN.
Gespecialiseerd in CATERPILLAR,
CUMMINS en DETROIT DIESEL.

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

MOTORBEDIENINGEN
TREK-/DUWKABELS
WATERJETS
TRIM- & STABILISATIESYSTEMEN
+31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl
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Duitse vaarwegen:
te weinig geld of
slecht aangepakt?
In Duitsland groeit de bezorgdheid over de toekomst van de vaarwegen.
Met de verlenging van de Neckar-sluizen sneuvelt al het tweede
grote project uit het Bundesverkehrswegeplan. Er is onvoldoende geld.

DOOR SARAH DE PRETER

Voor onderhoud, exploitatie, vervanging en vernieuwing van vaarwegen in Duitsland is jaarlijks 1,7
miljard euro nodig. De begroting voor dit jaar ziet er
redelijk uit, maar op middellange termijn is er weinig
reden tot optimisme. Voor 2023 dreigt een begrotingstekort van 500 miljoen euro, waardoor mogelijk niet
alle geplande projecten kunnen worden gestart.

Men heeft onze kunstwerken tientallen
jaren verwaarloosd
Duitse binnenvaart- en binnenhavenorganisaties hebben de afgelopen weken aan de bel getrokken. In een
gesprek met Martin Staats en Jens Schwanen van
binnenvaartbond BDB gaf verkeersminister Volker
Wissing toe dat de begroting moet worden bijgestuurd. Hij beloofde ook zijn best te doen om de sector te ontlasten. Bijvoorbeeld door zich in Brussel uit
te spreken tegen de invoering van een gasolie-accijns.

Al enkele jaren ondersteunt de bondsregering de
binnenvaart via het Masterplan Binnenvaart. Zo heeft
vaarwegbeheerder WSV er meer ingenieurs bijgekregen. Maar nog niet genoeg. Volker Wissing wil dan
ook nadrukkelijker kijken naar ingenieurscapaciteit in
private bedrijven om vaarwegenprojecten te kunnen
plannen en realiseren.
Maar is er voor die projecten nog voldoende budget?
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne investeert Duitsland momenteel miljarden euro’s in het leger. Dit
betekent onvermijdelijk dat er elders moet worden bezuinigd. De recente aankondiging van het verkeersministerie dat de Neckar-sluizen voorlopig niet worden
uitgebouwd maakt duidelijk dat ook de vaarwegen de
dans niet zullen ontspringen.

Organisatorisch falen?
Na de verruiming van het Elbe-Lübeck-kanaal is de
Neckar al het tweede ‘dringend noodzakelijke’ vaarwegenproject dat door het ministerie uit het Bundesverkehrswegeplan wordt geschrapt. Er worden alleen
nog maatregelen genomen om te voorkomen dat de
Neckar-sluizen uitvallen. Veertien jaar geleden sloot

Uitstel vverlengen van Neckarsluizen
druist in tegen het coalitieakkoord
de bondsregering met deelstaat Baden-Württemberg
een overeenkomst over het verlengen van de Neckarsluizen voor schepen van 135 meter.

Hogere bruggen en meer diepgang (gegarandeerd)
Vervolg van pagina 1

Ook in de afgelopen jaren maakte de Europese Commissie niet
waar wat gepland en nodig was,
merken EBU, ESO en
IWT Platform op: “In vroegere
EU-strategieën werd het
wegwerken van infrastructuurknelpunten aangemerkt als een
essentiële voorwaarde voor de
ontwikkeling van de binnenvaart
in Europa. Door onderinvesteringen en een gebrek aan politieke
aandacht kon dit in de voorbije
jaren helaas niet worden gerealiseerd.”

Doorvaarthoogte
Doordat er te weinig geld naar
de vaarwegen ging, is het marktaandeel van de binnenvaart al
twintig jaar niet meer toegenomen. Dat moet een les zijn voor
de toekomst. Europa wil dat het
aandeel van de binnenvaart in
2030 met 25 procent en in 2050
met 50 procent is toegenomen.
Zonder echte investeringen zal
dat niet lukken, waarschuwen de
binnenvaartorganisaties.

Ze vinden de Europese Commissie niet ambitieus genoeg
met de TEN-T-plannen. Dat gaat
met name om de voorgestelde
minimumdoorvaarthoogte van
5,25 meter bij bruggen en de minimale vaargeuldiepte in rivieren
en kanalen van 2,50 meter. Dat
werkt belemmerend.
Als voorbeeld geven EBU, ESU
en IWT Platform het potentieel
bij containervervoer naar en van
het achterland, dat de komende
jaren aanzienlijk zou moeten
groeien. Met een minimumbrughoogte van 5,25 meter kunnen
schepen slechts twee lagen
containers meenemen. De toekomstige infrastructuur moet
minstens voldoen aan het varen
met drie en bij voorkeur met vier
lagen, bepleit de sector. Dat wil
zeggen 7,00 of 9,10 meter. Dat
laatste moet volgens de organisaties zeker de norm worden voor
nieuwe infrastructuur.
Een ander probleem voorzien
EBU, ESO en IWT Platform door

de strenge norm voor binnenhavens om erkend te worden als
onderdeel van het Trans-Europese Transport Netwerk – en dus
in aanmerking te komen voor
verbetering van de infrastructuur en voor steun. De Europese
Commissie wil daarvoor een
drempel invoeren van 500.000
ton overslag per jaar. Te veel
havens die voor de binnenvaart
van belang zijn, komen daar niet
aan. De norm zou omlaag moeten, 250.000 ton.

Fit for 55
De nieuwe EBU-voorzitter
Philippe Grulois uitte bij zijn
aantreden ook kritiek op het Fit
for 55-pakket waarmee de Europese Commissie de CO2-uitstoot
drastisch wil verminderen. Een
deel van de maatregelen is volgens hem in strijd met doelstellingen van Het NAIADES IIIprogramma. Dat Actieplan voor
de binnenvaart 2021-2027 legt de
nadruk op twee kerndoelstellingen: meer goederenvervoer over

water en de sector op weg helpen
naar emissieloos varen, gepaard
met verdere digitalisering.
De EBU steunt logischerwijs het
idee dat de binnenvaart moet
worden versterkt, om te
voldoen aan de Green Dealdoelstellingen. “De voorgenomen verhoging van de modal
shift ten gunste van de binnenvaart zal aanzienlijk bijdragen
tot een algemene daling van de
broeikasgas-emissies van het
vervoer, terwijl de sector nu al
een zeer positieve staat van dienst
heeft op milieugebied”, aldus
Grulois.
“De binnenvaartsector is bereid
de nodige stappen te zetten op
weg naar zero uitstoot en veel
grotere volumes vracht en passagiers over de waterwegen te
vervoeren als aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan.”

Ondermijnen
Maar daar wringt de schoen,
vindt EBU: het Fit for 55-pakket is niet goed afgestemd op de

doelstellingen van de Europese
Green Deal en de strategie voor
duurzame en slimme mobiliteit
(SSMS). Grulois: “De EU Green
Deal, SSMS en NAIADES III zijn
gericht op een modal shift naar
binnenvaart en spoorvervoer. Het
Fit for 55-pakket houdt echter
geen rekening met deze doelstelling en kan door bepaalde
maatregelen – met name de
voorstellen om de richtlijn voor
energiebelasting aan te passen
– deze doelstelling zelfs ondermijnen.”
Het draait daarbij om de voorgenomen invoering van accijns
op gasolie voor de binnenvaart.
Daarmee zou vervoer over water
slechter kunnen concurreren
met het wegvervoer en daardoor
dreigt lading van het water naar
de weg te verschuiven.
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NEXT LEVEL
Vlnr: BDB-directeur Jens
Schwanen, verkeersminister
Volker Wissing en BDB-voorzitter
Martin Staats. (foto BDB)

De omvang van dit project is volgens het
huidige verkeersministerie in het verleden
zwaar onderschat. De BDB vindt dit nonsens: “De overheid weet al jaren hoe kritiek
de toestand van de Neckar-sluizen tussen
Mannheim en Plochingen is. Dit project is
uitgebreid onderzocht en staat sinds 2016
in het Bundesverkehrswegeplan. Maar tot op
heden is er geen enkele sluis verruimd.”

De BDB vraagt de overheid om opheldering: is er daadwerkelijk geen budget of is er
sprake van falend beleid?
Ook de directeur van binnenhavenbond
BöB, Marcel Lohbeck, spreekt van een ‘fout
signaal’. “Voor Baden-Württemberg zijn grotere sluizen essentieel om meer goederen
naar de vaarwegen over te hevelen. Onder
meer de havens van Mannheim, Stuttgart,

VROUW AAN ROER BIJ HAVEN DORTMUND
Met Bettina Brennenstuhl krijgt de haven van Dortmund vanaf 1 oktober voor het
eerst een vrouwelijke directeur.
Brennenstuhl volgt Uwe Büscher op, die sinds vorig jaar aan het hoofd van het havenbedrijf
staat. Zijn contract loopt eind augustus af.
Bettina Brennenstuhl werkt nu nog voor de stad Lünen. Eind april is ze door de raad van
toezicht van het havenbedrijf Dortmund naar voren geschoven als toekomstige directeur.
Nu moet alleen nog de gemeenteraad van Dortmund akkoord gaan. Die komt half mei
bijeen om hierover te stemmen.

GRULOIS LOST GORIS AF ALS EBU-VOORZITTER
Philippe Grulois is de nieuwe voorzitter
van de Europese Binnenvaart Unie. Hij is
de opvolger van Paul Goris.
Goris, voorzitter van de Nederlandse
branche
organisatie KBN, hanteerde vier
jaar de EBU-hamer. In die periode richtte de
EBU samen met de ESO het Europees IWT
Platform voor vervoer over de binnenwate
ren op.
Daarvan is de Nederlander ook voorzitter.
In die functie blijft hij actief op Europees
niveau.
“Het IWT Platform is als uitvoerend orgaan
van de twee sectororganisaties sterk
betrokken bij alle technische gebieden die
van groot belang zijn voor de sector, zoals
de vaststelling van technische standaar

den, digitalisering en innovatie van de sec
tor. Wij beschouwen deze samenwerking
als cruciaal om de rol van de binnenvaart
op Europees en internationaal niveau te
versterken en zo bij te dragen aan de ver
groting van het aandeel van de binnenvaart
in de logistieke keten”, zei Goris.

Voortbouwen

Grulois, onder meer voorzitter van de Bel
gische Unie der Continentale Vaart en van
de Europese IVR, wil daarop voortbouwen.
“Met het oog op de uitdagingen die voor
ons liggen zal het zwaartepunt, naast de
bijdrage aan de algemene beleidsagenda,
liggen op de arbeidsmarkt en de energie
transitie en vergroening van de sector.”

Plochingen en Heilbronn kunnen zonder
grotere sluizen hun potentieel niet volledig
benutten. Dit project draagt in grote mate
bij aan de klimaatdoelstellingen.”
Officieel heeft het verkeersministerie aangegeven de Neckar-sluizen niet op korte,
maar wel op middellange termijn te zullen
verlengen. De BöB gelooft daar weinig van.
“Gezien het dreigende begrotingstekort is
dit eerder te interpreteren als een definitieve
stopzetting. Het is bovendien niet zinvol
om onderhoud aan en verlenging van de
sluizen uit elkaar te trekken. Je moet dan
namelijk twee keer plannen, vergunningen regelen, milieumaatregelen nemen en
stremmingen voor de scheepvaart afspreken. Dat kost veel meer dan alles in één
keer te doen. De overheid heeft voor dit
project al ruim 150 miljoen euro uitgegeven. Wij eisen dat onderhoud en verlenging
tegelijkertijd worden uitgevoerd.”
Winfried Hermann, verkeersminister in
Baden-Württemberg, reageert nog stelliger:
“De overheid moet direct en zichtbaar beginnen met het verlengen van de sluizen.
Uitstel druist in tegen het akkoord dat wij
in 2008 hebben ondertekend én tegen het
coalitieakkoord.”

Verwaarloosd
De BöB sluit niet uit dat er de komende
tijd nog meer vaarwegprojecten overboord
zullen vallen. “Het verkeersministerie moet
op zoek gaan naar extra middelen voor de
vaarwegen in plaats van halsoverkop projecten stop te zetten. Men heeft onze kunstwerken tientallen jaren verwaarloosd. Door
onderhoud en vervanging uit te stellen,
worden de vaarwegen steeds minder betrouwbaar en aantrekkelijk voor verladers.”
In een brief aan de verkeersminister en
minister Christian Linder van Financiële
Zaken hebben de BöB en andere transportorganisaties ook meer ondersteuning
gevraagd voor het gecombineerd vervoer.
Vanaf 2023 zou er weer net als vroeger minimaal 92,7 miljoen euro ter beschikking
moeten staan.
De bondsregering subsidieert gecombineerd
vervoer al sinds 1999. Dit heeft geleid tot een
volumestijging van 32 miljoen ton naar 114
miljoen ton. Sinds 2017 bouwt de overheid
de subsidie af met als reden dat er te weinig
gebruik van wordt gemaakt. De bonden
vragen om dit terug te draaien. De reden
waarom bedrijven destijds relatief weinig
subsidie aanvroegen, is volgens hen dat de
procedures hiervoor veel te complex en
bureaucratisch waren.
Kortom: genoeg stof voor discussie tijdens
de parlementaire avond die de BDB en
de BöB op 23 juni in Berlijn organiseren.
Verkeersminister Volker Wissing is dan
gastspreker. Daarnaast zullen leden van de
parlementscommissie voor de binnenvaart
deelnemen.

In het Kennistheater op het Next
Level (de volgende verdieping) van
Maritime Industry wordt volgende
week onder meer gepraat over digi
talisering. Er zijn genoeg mensen
die zich ernstige zorgen maken als
ze horen dat de binnenvaart moet
digitaliseren. Je kunt de binnen
vaart niet digitaliseren. Daar hoef je
je dus niet druk om te maken.
Wat wel kan, is alle informatie die
zowel mondeling als op papier
moet worden uitgewisseld om op
tijd het juiste product naar de juiste
plekken te vervoeren, in een com
puter stoppen. Dankzij de wonde
ren van internet gaat die gedigita
liseerde informatie razendsnel en
vlekkeloos naar andere computers,
waar ook ter wereld.
Wie 35 jaar geleden hiervan had
gehoord, had het niet minder dan
magie gevonden. Nu kan het zon
der veel problemen, nu moet het
ook. Een storend element is dat
door steeds te roepen dat ‘de bin
nenvaart moet digitaliseren’ het lijkt
alsof de binnenvaart het achterlijke
broertje van het wegvervoer is en
nog nooit van digitale uitwisseling
van gegevens heeft gehoord. Dat
is natuurlijk flauwekul. Veel sche
pen melden zich inmiddels digitaal
bij de vaarwegbeheerder en welke
containervervoerder loopt nog met
een stapel A4’tjes met ladinggege
vens onder zijn arm naar het kan
toor van de ontvanger?
Maar er kan altijd meer. Het is bij
voorbeeld een beetje jammer dat
niet de hele binnenvaart massaal
het aanbod van CoVadem heeft
omarmd om de waterdieptes digi
taal met elkaar uit te wisselen. Een
manier om je als binnenvaart aan je
veters een stuk omhoog te trekken,
ja inderdaad, naar het ‘next level’.
We leven in een andere wereld,
tenminste zo lijkt het. Veel kan wat
vroeger niet kon. Die figuur van 35
jaar geleden (1987, net voor ‘Grana
ria’) had in een deuk gelegen als je
hem vertelde dat hij het nog mee
zou maken dat schepen op batte
rijen varen. Hij was al blij als de
afstandsbediening van zijn kleuren
teevee op batterijen werkte. Of een
schip dat vaart op waterstof, dat
klonk misschien nog wel gekker.
Toch kijkt daar in 2022 niemand
van op, al is het helaas nog niet
gewoontjes om op waterstof of
batterijen te varen.
We wennen aan al die ingrijpende
veranderingen, want dat kunnen
mensen heel goed. Zich aanpassen
aan nieuwe dingen. Dat wil echter
niet zeggen dat wij ook verande
ren. Wij zijn nog steeds die jagersverzamelaars uit de ijstijd die zich
zo goed konden aanpassen aan de
temperatuurwisselingen. Jammer
genoeg zijn we in de 21e eeuw ook
nog dezelfde mensen die in 1939
een wereldoorlog begonnen. Ge
lukkig blijft ook de hoop op betere
tijden onverwoestbaar. Het hoeft
allemaal niet zo groot te zijn. Er
komt heus weer een tijd dat we
naar een kaars kunnen kijken zon
der aan Johan Derksen te denken.

Michel Gonlag
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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

RP Tankschiffahrt AG

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

Wer sind wir?

Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 16 Tankschiffen
der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen.
Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet.

Wer möchte mit uns fahren am Rhein?
Steuermann, der mehr will und eine Firma sucht wo man die Chance
bekommt sich weiter zu entwickeln?
Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung
bedeutet, wobei Verantwortung nehmen dazu hört?
Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und
Funkpatent und haben sie ein ADN-N oder ADN C? Haben Sie Erfahrung

GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

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

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

in der Tankschifffahrt?

Dann sind Sie derjenige den wir suchen!
Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?

Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter.
Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an.

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

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

Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet.
Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Mailen Sie Ihre Fragen und Details an: jobs@rptag.ch

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.
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Lintje voor redder Henk
Henk Wijga, oprichter van reddingsdienst Hulp Organisatie Gooi en Eemmeer
(HOGE), is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Niek
Meijer van Huizen reikte de koninklijke onderscheiding op dinsdag 26 april uit.

UITVALLENDE MOTOREN
Te vaak moeten eigenaren van pleziervaartuigen in
Rotterdams vaargebied assistentie inroepen doordat
hun motor uitvalt. Daarom gaat het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR) watersporters die de haven
aandoen, wijzen op het belang van motoronderhoud.
“Het is druk op het water en de pleziervaart is een uiter
mate kwetsbare deelnemer aan het vaarverkeer. ‘Kom
dus goed voorbereid’, is onze boodschap. Daar hoort
ook een uitstekend onderhouden motor bij”, aldus (rijks-)
havenmeester René de Vries.
HbR zet dit seizoen weer een RHIB in om bij mooi weer
de pleziervaart te informeren en te begeleiden. Ook de
waterstewards van de Dordtse Reddingsbrigade zijn
actief op de Nieuwe Maas om waterrecreanten vanaf het
water extra aan te spreken en te informeren.


(foto Havenbedrijf Rotterdam)

Burgemeester
Niek Meijer van
Huizen reikte
de koninklijke
onderscheiding
uit aan Henk
Wijga. (foto
E.J. Bruinekool
Fotografie)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

HOGE is een particulier initiatief voor
hulpverlening op het water. Het ontstond in 1980 en is gericht op het redden van mens en dier.
Het lintje was een complete verrassing
voor Wijga. Hij was gelokt met het verzoek om met zijn RIB een rondvaart
te verzorgen voor stichting VaarKracht
vanuit de haven bij De Kalkovens in
Huizen. VaarKracht organiseert overal
in het land vaartochten voor mensen
met kanker en hun naasten; HOGE
helpt met enige regelmaat met RIBtochten.
Een jongetje zou zo’n gratis rondvaart
krijgen op de reddings-RIB. Alleen
stond er deze keer geen patiëntje maar
een burgemeester op het VaarKrachtschip te wachten. Met een lintje voor
Wijga.

Verrassing
Wijga's vrouw kwam kijken, alle vrij
wil
ligers en oud-vrijwilligers waren
er en nog steeds had Wijga niets in de
gaten. Ook de Waterhulpdienst Huizen meerde af in de havenkom, evenals de eveneens voor HOGE varende
Savior.
Burgemeester Meijer stelde zich voor,
en pas toen begon Wijga lont te ruiken. “Wat een toeval, niemand heeft
iets gezegd over dit evenement en dat
iedereen zou komen, dat neem ik
ze wel een beetje kwalijk”, zei Wijga
geëmotioneerd.
“Toen de burgemeester kwam, kreeg
ik pas het idee dat het om mij ging. De
burgemeester is ook de voorzitter van
de KNRM. Maar hoe dan ook voel je je
opgelaten. Ik ben niet gewend om in
het zonnetje te staan.”
Toen Wijga de haven invoer, waarschuwde hij watersporters nog om
een reddingsvest aan te trekken omdat het buiten stevig waaide. “Mijn
taak is mensen waarschuwen en

“Ik ben niet gewend om in
het zonnetje te staan”
helpen.” Van hoeveel mensen hij in
42 jaar tijd het leven heeft gered, kan
hij niet zeggen. Hij denkt dat het er
zeker meer dan honderd zijn.
Matthijs Bijl, de rechterhand van
Wijga bij HOGE, verraste hem door
met de acht vrijwilligers de onderscheiding aan te vragen. Bijl vaart
met de tweede boot van HOGE, de
Savior.

Heft in eigen hand
EHBO op een ijsbaan leidde in de
winter van 1980 de start van HOGE
in. In de daaropvolgende zomer
gingen 25 avontuurlijk ingestelde
jongeren bij de op te richten reddings
brigade Blaricum. Maar de eigen ideeën correspondeerden niet met die
van de gemeente Blaricum. Daarom
namen ze al snel het heft in eigen
hand en richtten ze HOGE op.
Regelmatig verschillen de reddingsbrigades en de KNRM’ers in de regio
van mening over allerlei onderwerpen, maar zodra het mis is op het
water werken ze eendrachtig samen.
In het weekend vóór Koningsdag
haalde HOGE nog een jetskiër uit het
water die zwaar onderkoeld was doordat hij geen wetsuit droeg.
De reddingsdienst HOGE is sinds de
beginjaren regelmatig te vinden op
het Eemmeer, Gooimeer en Markermeer.
“HOGE verleent alleen noodhulp
en medische eerste hulp, geen berging, sleep of pechhulp”, stelt Wijga.
“Voor die taken wordt een hulpverlener of bergingsbedrijf benaderd.” Een
slepende reddingsboot onttrekt zich

immers aan zijn primaire taak: het
reddingswerk, zo is de redenering.
Wijga ging al die jaren voor de nieuwste hulpmiddelen om mensen te
helpen en redden op het water. De
reddingsboot Seeker heeft AIS, kaartplotter, kompas, marifoon, zoeklicht,
warmtebeeld camera, hightech SONAR, sleepinrichting, wervelplank,
immobilisatie materiaal, AED-zuurstof set, opsporingsapparatuur, uitgebreide eerste hulpkoffer en pompen.
Keer op keer wist Wijga weer mensen
en sponsors te mobiliseren om het
vaartuig volledig uit te rusten voor
zijn taak. Ging het een keer minder,
dan sprongen vrijwilligers en zijn
eigen bedrijf Audio Rent als hoofdsponsor bij. Al 42 jaar is de HOGE
zijn hart en ziel, alles moet wijken
voor de hulpverlening.
Bij calamiteiten kan het Kustwachtcentrum de Seeker inzetten voor een
SAR-actie. Alleen in die gevallen valt
de Seeker onder de aansturing van
de Nederlandse Kustwacht. Vaak is
de Seeker de spil geweest bij acties
op het water, die HOGE samen met
reddingbrigades (Almere, Blaricum,
Huizen) deed. Sinds 2001 kwamen er
twee KNRM-stations bij in de regio,
mede dankzij een brief van Wijga die
signaleerde dat de hulpverlening op
het water nog beter kon.

JÖRG RUSCHE IS
PLAATSVERVANGEND
SECRETARIS-GENERAAL CCR
Jörg Rusche is sinds 1 mei plaatsvervangend
secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart en uitvoerend secretaris voor het CDNIverdrag.
De Duitser zal deze functie vier jaar bekleden. Rusche is
de opvolger van Katrin Moosbrugger, die in januari 2021
haar ambtstermijn heeft beëindigd.
Rusche heeft na zijn studie rechten jarenlang verschil
lende functies bekleed binnen de Duitse binnenvaartbond
BDB. Hij was daar onder meer directeur.
Sinds 2016 werkte Rusche als beleidsmedewerker bij de
CCR. Hij was betrokken bij de herziening van het Regle
ment betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn
(RSP). Verder heeft hij zich binnen CESNI ingezet voor de
totstandkoming en verdere ontwikkeling van de beroeps
kwalificaties.

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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Kicker

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

KLEINE ADVERTENTIE MET EEN VERZOEK, AANBOD OF MEDEDELING

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht.
We zijn dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven.
Vaarwel lieve Henny, je laatste reis is begonnen.

Hendrikus Johannes (Henny) Tullemans
Geboren in Gorinchem op 17 November 1946,
overleden op 29 april 2022, op de leeftijd van 75 jaar.

Dit melden u in diepe droefheid:
Maya Tullemans en Flyn Ward-Lohmeyer
John en Doris Tullemans-van Wijck
Tim en Natascha, Tygo, Lenn
Bonnie en David, Quinty, Chanou

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

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

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

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

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

Wir suchen für unser Schifffahrtsunternehmen
Deutschsprachige Schiffsführer mit Rheinpatent,
Steuerleute mit Patent Donau/Elbe und
Matrosen mit/ohne ADN für Schichtfahrten
21/21. Englisch/NL Kenntnisse sind willkommen.
Info/Bewerbung/CV: info@scan-lux.com
Formular: www.scan-lux.com
Tel: +352 621 709 263

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

binnenvaartkrant.nl/adverteren

Mathieu en Diny Tullemans-Jansen
Martijn
Chris en Melinda, Sanja, Yasmina
Bemanning gevraagd:

Correspondentieadres:
John en Doris Tullemans- van Wijck
Giekstraat 7, 6051 GK Maasbracht

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

Echtpaar of schipper met volmatroos, voor een gezandstraald,
gelakt en compleet gerenoveerd motorschip, afm.: L81x B8.20 m
- 1165 ton. Vaarroute: België, zand en grind. Geen luiken.
Wij bieden een vergoeding van € 15.000 op zelfstandige basis
voor 30 kalenderdagen voor een echtpaar of koppel (schipper
met volmatroos of stuurman). Dagen niet aan boord worden
niet vergoed. Aflos systeem is ook bespreekbaar. De mogelijkheid
bestaat op termijn het schip over te nemen met vast werk zonder
eigen vermogen, interessant voor startende ondernemers.
Tel. +32 475 499 448 en +31 611 370 447

M/S Venezia zoekt

Wij zoeken op korte termijn een

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

Management Assistant

Wat bieden wij u aan:
• Schip 135 x 11.45m
• Kapiteinsfunctie
• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel
• Doorgroeimogelijkheden
tot vaste bemanning

ter ondersteuning van een klein, slagvaardig team

Voor info mail: Venezia.ship@gmail.com

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

COLOFON
Binnenvaartkrant is een vakblad voor de
Rijn- en Binnenvaart met een oplage van
23.000 kranten, verspreid in Nederland,
België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.
Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag
Verspreidpunten
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
vinden op www.binnenvaartkrant.nl
Adres
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
+31(0)10 414 00 60
klantenservice@binnenvaartkrant.nl
Redactie, Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

Klantenservice, Administratie,
Boekhouding
Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp - Administratief
medewerker
Sales, Advertenties, Marketing
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers - Commercieel manager
Rica Adjis - Accountmanager
Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Colinda van Iperen
Liene Jouwsma-Tomase
Varina Kammeraat
Drukwerk
Koninklijke BDUprint BV

www.binnenvaartkrant.nl

Advertenties worden geplaatst volgens onze
leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de
KvK te Rotterdam onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele
fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch
doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet
de verantwoording voor foutieve of onvolledige
informatie vermeld in de leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever.
Dat geldt voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van deze editie.
Het auteursrecht berust bij Uitgeverij Riomar en/
of de betreffende auteurs en fotografen.

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl

De persoon die we zoeken, beschikt
over sterke communicatieve eigenschappen, een HBO werk- en denkniveau en organisatietalent. Hij of zij
heeft enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, heeft geen moeite
met een deadline halen en gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg.
We verwachten van de kandidaat dat
hij of zij de Nederlandse taal in woord
en geschrift uitstekend beheerst. Als
dat ook in Duits en Engels het geval is,
is dat zeker een pré.

Het werk is zeer afwisselend.
Onze onderneming is actief in verschillende branches. De Management
Assistant zal contacten onderhouden
met klanten en leveranciers en is
verantwoordelijk voor de planning
van bedrijfsactiviteiten.
Het is een baan voor 40 uur per week
met een beloning van € 2.000,- tot
€ 2.500,- per maand, afhankelijk
van ervaring.
Heb je interesse, stuur een mail
naar michelgonlag@gmail.com
of karin@binnenvaartkrant.nl
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Afdelingssecretaris beloond met erelidmaatschap Schuttevaer-afdeling Utrecht

Zelf snapt
Freek van IJken
niet waarom

baasd en wist niet dat het over mij ging. Ik had dit
niet verwacht en voel mij vereerd. Heel bijzonder. Ik
snap zelf eigenlijk niet waarom.”
Van IJken gaat ook gewoon door als secretaris. hij
bljft zich voor de sector en de leden inzetten.

Ongerust

Na twee coronajaren kon op 30 april eindelijk weer
de jaarvergadering van Schuttevaer-afdeling Utrecht
worden gehouden. Secretaris Freek van IJken werd
verrast met het erelidmaatschap, als dank voor zijn
meer dan 30 jaar durende inzet in het bestuur.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Dat was voor Van IJken zelf een grote verrassing. Meer
dan vijf maanden had de rest van het bestuur verborgen
weten te houden dat hij erelid zou worden. Marleen
Buitendijk, beleidsadviseur nautische techniek, water &
Infrastructuur bij Koninklijke Binnenvaart Nederland,
was 30 april speciaal naar de afdelingsvergadering gekomen om dat erelidmaatschap uit te reiken. Tijdens
haar inleidende praatje over de lange geschiedenis binnen de vereniging had Van IJken nog niets in de gaten.
Pas vlak vóór de uitreiking viel het kwartje.
Van IJken startte 33 jaar geleden bij de afdeling Amersfoort en werd door het bestuur “meegesleept” naar de
afdeling Utrecht toen de afdelingen samengingen. “Beweegreden van het bestuur is de enorme inzet van Freek
van IJken, en vergeet daarbij ook niet zijn echtgenote
Betty”, vertelde afdelingsvoorzitter Anné Middendorp.
Van IJken zelf ziet het als normaal: “Ik was heel ver-

Voorzitter Middendorp stipte in zijn jaarrede de technische ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar in
de scheepvaart aan. Hij had zelf net kennisgemaakt
met autonoom varen en is van een twijfelende scepticus veranderd in een positieve voorstander, zo vertelde
hij. Moderne technieken zijn ook in de vereniging te
zien door WhatsApp en bijvoorbeeld Teams-vergaderen.
Freek van IJken benoemde zaken waar de vereniging
zich nog steeds ongerust over maakt: “De Randmeren
lijken wel een beetje achtergebleven gebied.” Hij
somde punten op zoals de Reevesluis, die eerst geen
sluis zou worden en vervolgens met oude achterhaalde afmetingen is gebouwd. “Op- en afloop zijn nog
steeds niet geregeld aan de Elburgse kant. Dit geldt
ook bij de Elburgse brug.”
De S-bocht bij Schokkerhaven staat inmiddels weer
op de agenda. En ook wordt er met een kritisch oog
naar het ijsbreken gekeken.
Marleen Buitendijk sprak haar zorgen uit over het
achterstallig onderhoud aan de vaarwegen in het hele
land. Zij somde een aantal stremmingen op veroorzaakt door haperende kunstwerken:Zoals de Nijkerkersluis dit jaar elfmaal, waarvan tien onverwacht. De
net gerenoveerde Beatrixsluis had 23 keer een beperking waarvan vijftien onverwacht en de Oranjesluis
vijftig keer.
Maar, zei ze: “Ik hoop en denk dat we nu op het
dieptepunt zitten en dat het vanaf nu alleen maar
beter wordt.” De overheid investeert de komende jaren om achterstallig onderhoud weg te werken.

Freek en Betty van IJken werden beiden in het zonnetje gezet.
(foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Vergrijzing
Ronald Versloot, bestuurslid van de afdeling
Rijnmond, gaf uitleg over een recent onderzoek naar
opvolging in de Schuttevaer-besturen. “Het blijkt
moeilijk te zijn om vrijwilligers te werven voor
bestuursfuncties.” Al snel kwam het onderwerp vergrijzing ter sprake. Inmiddels kampt Schuttevaer met
een groot aantal oudere B-leden. Iedereen was het erover eens dat de komende jaren nieuwe instroom van
jongere schippers nodig is.
De leden maken zich zorgen voor de toekomst; er is
jong bloed nodig in de vereniging. “De kracht van de
vereniging zijn de varende mensen”, stelde Buitendijk. “Het mooiste zou zijn dat de jongeren het stokje
overnemen.”
Met systeem varen en moderne communicatietechnieken als Teams kunnen varenden gemakkelijker
aangehaakt blijven bij het bestuur en de vereniging,
zei ze. “We zijn enorm gebaat bij jonge instroom, dat
zijn onze ambassadeurs en ogen.”

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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Wij zijn op zoek naar een
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!
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

Havenbeambte 36 uur
Eén van de dingen die Vlaardingen bijzonder maakt is dat het een havenstad is. De stad is
voor zowel handelsvaart als pleziervaart toegankelijk. In deze mooie functie zorg jij ervoor dat
Vlaardingen, letterlijk, een veilige haven is.
Wat ga je doen?
Als havenbeambte zorg je er voor dat het Vlaardings vaarwater veilig en bevaarbaar is en regel
je het scheepvaartverkeer in de havens. Je houdt toezicht op het juiste gebruik van zowel
de binnenhavens als de zeehavens en handhaaft de wet- en regelgeving van de (binnen-)
havenverordening. Verder bestaan jouw werkzaamheden onder andere uit:
Wij zijn op zoek naar een

• Binnenhaven: toezicht en handhaving,
innen van recreatievaartgelden,
toewijzen van
Havenbeambte
36 uur
(vergunningen voor) ligplaatsen, beheer
Eén van de van
dingensteigers.
die Vlaardingen bijzonder maakt is dat het een havenstad is. De
stad is voor zowel handelsvaart als pleziervaart toegankelijk. In deze mooie functie zorg jij ervoor dat
• Zeehavens: toezicht en handhaving,
beheer
vaneen
ligplaatsen,
Vlaardingen,
letterlijk,
veilige haven is. aanwijzen van ligplaatsen
voor zeeschepen en binnenvaartschepen,
precario,
toezicht houden en begeleiden
Wat ga je doen?
Als havenbeambte
zorg je er voor
dat het Vlaardings nemen
vaarwater veilig
van werkzaamheden aan/in de haven,
dijkbewaking,
maatregelen
bij en bevaarbaar is en regel je het
scheepvaartverkeer in de havens. Je houdt toezicht op het juiste gebruik van zowel de binnenhavens
als de zeehavens
en handhaaft
de
wet- en
regelgeving van
de (binnen-)havenverordening.
Verder
waterverontreiniging, adviseren over
nautische
zaken
aan
gebruikers
van
de
havens
bestaan jouw werkzaamheden onder andere uit:
en inlichtingen verstrekken over de haven van Vlaardingen aan diverse (internationale)
• Binnenhaven: toezicht en handhaving, innen van recreatievaartgelden, toewijzen van
(vergunningen voor) ligplaatsen, beheer van steigers.
instanties en gebruikers.
• Zeehavens: toezicht en handhaving, beheer van ligplaatsen, aanwijzen van ligplaatsen voor
• Sluizen en bruggen: 7 bruggen en 2 sluizen
op en
afstand
bedienen
en1toezicht
brughouden
op locatie.
zeeschepen
binnenvaartschepen,
precario,
en begeleiden van
werkzaamheden aan/in de haven, dijkbewaking, maatregelen nemen bij waterverontreiniging,
Coördineren en begeleiden van brug- sluiswachters
(inhuur)
adviseren over nautische
zaken aan gebruikers van de havens en inlichtingen verstrekken
•

over de haven van Vlaardingen aan diverse (internationale) instanties en gebruikers.
Sluizen en bruggen: 7 bruggen en 2 sluizen op afstand bedienen en1 brug op locatie.

en begeleiden van brug- sluiswachters (inhuur)
Naast de gemeentelijke havens vallen ook de Coördineren
particuliere
havens, zoals Vulcaanhaven,
Zevenmanshaven, Koggehaven en diverse
particuliere
steigers
op de rivier onder de
Naast de gemeentelijke havens vallen ook de particuliere havens, zoals Vulcaanhaven,
Zevenmanshaven,
Koggehaven en
diversein
particuliere
steigers op de rivier onder
de
Havenverordening Vlaardingen. De havendienst
Vlaardingen
heeft
het beheersgebied
diverse
Havenverordening Vlaardingen. De havendienst Vlaardingen heeft in het beheersgebied diverse
toezichthoudende taken.
toezichthoudende taken.
Jouw team en de organisatie
Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en

Jouw team en de organisatie
organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen.
Jouw nieuwe team, Stadsbedrijven, bestaat uit verschillende onderdelen met een gezamenlijk doel en
Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar
de een
samenleving.
Samen
met inwoners,
met iedere
eigen expertise. Binnen
de havendienst
werk je samenondernemers
met meerdere havenbeambten
en brug- en sluiswachters.
en organisaties werken we aan de ontwikkeling
van Vlaardingen.
Meer weten of meteen solliciteren?
Jouw nieuwe team, Stadsbedrijven, bestaat
uit verschillende
onderdelen
met
gezamenlijk
Wij hechten
veel waarde aan goede
arbeidsvoorwaarden
en een
een gezonde
werk-privé balans, zodat jij
en betrokken aan het werk kunt zijn. Kijk voor meer informatie over deze vacature op
doel en met iedere een eigen expertise. energiek
Binnen
de havendienst werk je samen met meerdere
www.werkenvoorvlaardingen.nl of neem contact op met Suzan van Os via 010 2484364 of
sollicitaties@werkenvoorvlaardingen.nl
havenbeambten en brug- en sluiswachters.
Meer weten of meteen solliciteren?
Wij hechten veel waarde aan goede
arbeidsvoorwaarden en een gezonde werk-privé
balans, zodat jij energiek en betrokken aan het
werk kunt zijn.
Kijk voor meer informatie over deze vacature
op www.werkenvoorvlaardingen.nl of neem
contact op met Suzan van Os via 010 2484364
of sollicitaties@werkenvoorvlaardingen.nl

KAPITEIN
Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en in
de
Antwerpen
datfamiliebedrijf,
gespecialiseerd
is in tanktransport
Trafuco
nvvan
is een
dynamisch
in Schelle
enen
in
Viahaven
haar
bunkermaatschappij
Beltra-Bgevestigd
bevoorraadt
Trafuco
Trafuco
nv
is
een
dynamisch
familiebedrijf,
gevestigd
in
Schelle
en
in
bunkering
van zeeschepen.
de
haven
van Antwerpen
dat gespecialiseerd is in tanktransport en
zeeschepen
met
smeerolie.
de
haven
van
Antwerpen
dat
gespecialiseerd
is
in
tanktransport
en
Via bunkering
haar bunkermaatschappij
de
van zeeschepen. Beltra-B bevoorraadt Trafuco
de
bunkering
van
zeeschepen.
zeeschepen
met
smeerolie.
Voor onze
tankschepen
zoeken we:
Via
haar bunkermaatschappij
Beltra-B
bevoorraadt
Trafuco
Via haar bunkermaatschappij
Beltra-B
bevoorraadt
Trafuco
zeeschepen
met smeerolie. Voor onze
tankschepen
zoeken we:
zeeschepen met smeerolie. Voor onze tankschepen zoeken we:

Bunkerschip zoekt
SCHIPPER
SCHIPPER
Bunkerschip
zoekt
SCHIPPER
AFLOSSCHIPPER
SCHIPPER
AFLOSSCHIPPER
(dagvaart, variabel uurrooster)
AFLOSSCHIPPER
(dagvaart, variabel uurrooster)
STUURMAN

SCHIPPER
MATROOS
AFLOSSCHIPPER
Systeemvaart: 7 dagen werken, 7 dagen thuis
(dagvaart, variabel uurrooster)

GEZOCHT
•
•
•
•

Nederlandse voorwaarden
Nederlands personeel
14/14
Reiskosten en menage vrij

•
•
•
•

Ruim vaargebied
Lichte chemie
Eigen woning
Patent tot Mannheim

Contact: 06-300 070 97 of info@mtsvoyager.nl

(dagvaart,
Ligplaats
schip:variabel
Haven vanuurrooster)
Antwerpen



Voor meer info over onze vacatures kan je terecht op www.trafuco.eu
Bij info
interesse
mag vacatures
je je cv mailen
naar
HR@trafuco.be
Voor meer
over onze
kan je
terecht
op www.trafuco.eu
Voor meer
over onze
vacatures
kan je
terecht
op www.trafuco.eu
of
bellen
03/800
71
46.
Bij info
interesse
mag
je jenaar
cv mailen
naar
HR@trafuco.be
Bij interesse of
mag
je
je
cv
mailen
naar
HR@trafuco.be
bellen naar 03/800 71 46.
of bellen naar 03/800 71 46.

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

www.WindeX.net

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

Nijverheidsstraat
Nijverheidsstraat
31,
31,
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
T.: T.:
(+31)
(+31)
184
184
613911
613911

Tel. 0184 - 613911

Electric boosters
ZF

Electric transmissions
Masson

PTI transmissions
ZF
Diesel twin input
Masson

Retractable thrusters
ZF
Thruster hybrid transmissions
Katsa

Carbon shafts
Geislinger

MARITIME INDUSTRY
STAND H120

Come visit us!

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

Driveline specialist
in conventional and hybrid solutions

Dé verfspecialist voor de binnenvaart
✔ gratis snelle levering
aan boord
✔ advies op maat
✔ grote voorraad

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

Bespaar online op

www.paintdeals.com

Contante betaling
Verdeler van

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
2021-12•PAINTDEALS-ad-132x92mm.indd 4

02/12/2021 17:48

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

Hartelijk gefeliciteerd met mps A-ROSA SENA!
SENA!

Foto: A-Rosa
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“A-Rosa Sena zet nieuwe standaard”
Catterfield is al langer ambassadeur van de
Duitse rederij, die dit jaar haar 20-jarig bestaan
viert. Na de A-Rosa Flora en de A-Rosa Alva is
de A-Rosa Sena het derde schip dat zij doopt.
Catterfeld zal deze keer worden bijgestaan
door de twee ambassadeurs van de volgende
generatie: Clara Katharina Eichler (14) en
Enna Marie Kate Sandmann (10). De
dochters van de twee A-Rosa-directeuren
staan symbool voor de multigeneratiecruises van de rederij en het belang van
investeringen ten gunste van het klimaat.

Loyaliteit
De feestelijke ingebruikname van het nieuwe
schip vindt plaats in aanwezigheid van alle
medewerkers van A-Rosa. “Met de uitnodiging
voor de doop willen we onze medewerkers
bedanken voor hun loyaliteit en inzet in de
afgelopen jaren”, legt CEO Jörg Eichler uit.
“Daarnaast willen we graag dat ons hele team
het nieuwe schip leert kennen, want met zijn

Op 14 mei wordt de nieuwste aanwinst van
de A-Rosa-vloot in Keulen gedoopt. Het
gaat om de A-Rosa Sena, die is gebouwd
door Concordia Damen uit Werkendam.

Peetmoeder is Yvonne Catterfeld. “De ARosa Sena zal nieuwe standaarden
zetten op de rivier in termen van ontwerp
en groene technologieën, en ik ben erg trots
om dit innovatieve schip te dopen”, zegt de
beroemde Duitse actrice en zangeres.
Van 2016 tot 2020 was ze coach bij The
Voice of Germany en ze is momenteel op de
Duitse tv te zien als rechercheur in de
misdaadserie Wolfsland.

lage-emissie aandrijving met batterijopslag en
het uitgebreide aanbod aan boord belichaamt
het de toekomst van A-Rosa.” Ook zullen er
na afloop diverse evenementen voor verkooppartners aan boord plaatsvinden.
Op 21 mei vertrekt de A-Rosa Sena vanuit Keulen voor de maidentrip. Die voert onder meer
naar Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

‘E-Motion Ship’
Met de door Concordia Damen en CCM3
gebouwde riviercruiser introduceert A-Rosa
naar eigen zeggen een nieuwe scheepsklasse.
De hybride aandrijving van het ‘E-Motion
Ship’ heeft een dieselmotor, een elektro
motor en een extra accu-opslagunit. Zodra
de A-Rosa Sena een haven aandoet, schakelt
het over op de elektrische aandrijving: stil en
emissieloos.
Het schip is 135 meter lang en 17,70 meter
breed, telt 140 cabines en kan 280 gasten
ontvangen.

Dekkenplan A-Rosa Sena

Ook voor kinderen
Ze is ervaringsdeskundige: “Ik ga zelf vaak
op vakantie met de A-Rosa-schepen en we
genieten vooral van de gezinsvriendelijkheid
aan boord. Bij de A-Rosa Sena ben ik dan
ook erg enthousiast over de familiecabines,
de Kids Club en het kinderzwembad.”
“We voelen ons altijd zeer comfortabel en
verzorgd aan boord van de A-Rosa schepen; de
bemanning is echt fantastisch. Daarom ben ik
bijzonder blij dat bij de bouw van de A-Rosa
Sena ook aan de bemanning is gedacht: zij beschikken over gezellige hutten, een eigen
recreatieruimte en een mess die doet denken
aan een modern, hoogwaardig restaurant.”

Aan mps A-ROSA SENA leverden o.a.
CCM3
Afbouw en diverse werkzaamheden
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V.
U-bundelkoelers, platenkoelers en
expansietanks
Blomsma Signs & Safety
Geleverd de veiligheidssignalering,
Low Location Lighting en safety
instructies
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier, ankers,
ankerdamkettingen, ankerdraad en
Acera verhaaldraden
Koedood Dieselservice B.V.
3x (KEES) Mitsubishi II S12R
generatorset A. 1080 kWe Diesel
elektrische voortstuwing i.s.m. HSP
Oechies Elektrotechniek
Elektrische voortstuwingsinstallatie

met batterijpakket,
powermanagement systeem,
elektrische installatie, nautisch pakket,
camera systeem, brandmeldinstallatie
en entertainment installatie
Hybrid Ship Propulsion
3x Oswald PM voortstuwingsmotoren
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Safety equipment, life jackets,
liferings, nautical equipment,
technical equipment en lifeboat +
Outboard engine
Speedheat Breda
Vloerverwarming
Sun Roestvaststaal B.V.
Elektrisch bedienbaar RVS relingwerk
met besturing, zonnetenten,
windschermen, balkonrelingen,
scheidingswanden, keuken afwerking
en afzuigkappen, RVS vloeren in
koelcellen, interieur afwerking

vlootschouw.nl/a-rosa-sena
en kozijnen, bolders, zwembad
afwerking, aluminium dek meubelen,
trap leuningen, alle scupper put
afwerkingen, trappenhuizen interieur
Veth Propulsion B.V.
3 contraroterende Veth L-drives,
type VL-900-CR (800 kW / 900 rpm)
2 Veth Compact Jets, type CJ-1000
(340kW / 1800 rpm)
W&O Europe
Appendages voor in de
machinekamers en het ballastsysteem
Tischlerei und Alubau Wessels
GmbH
Steuerhaus mit Hubschacht und
pop-Up-Bar
Willemsen interieurbouw &
scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering

Industriestraße 10
49733 Haren
+49 5932 99770

Wir sind stolz

www.wessels.com
info@wessels.com

für A-ROSA Sena
TISCHLEREI & ALUBAU
SCHIFFSAUSBAUTEN

(foto's Dockmarks)

Steuerhaus mit
Hubschacht
& Pop-Up-Bar
geliefert zu haben.
Allzeit gute Fahrt.
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WE THINK, INNOVATE AND CREATE
WE ARE PROUD TE BE PART OF MPS A-ROSA SENA

MPS A-ROSA SENA - STAGE V - KEES

CERTIFIED

3X (KEES) MITSUBISHI S12R GENERATORSET A. 1080 kWe
DIESEL ELECTRISCHE VOORSTUWING I.S.M. ONS ZUSJE HSP.

THINK
INNOVATE
CREATE

Innovatieve
Specialist

Foto: A-Rosa

Oechies verzorgde de elektrische installatie
van de A-Rosa Sena

Wij wensen de A-Rosa Sena
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

• Elektrische voortstuwingsinstallatie
met batterijpakket
• Powermanagement systeem
• Elektrische installatie
• Nautisch pakket
• Camera systeem
• Brandmeldinstallatie
• Entertainment
WIJ WENSEN A-ROSA CRUISES
installatie

VEEL SUCCES MET MPS A-ROSA SENA.

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

www.oechies.nl
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‘Sprieten’ op Westerschelde
Met zogenoemde ‘sprieten’ zullen vanaf dit jaar pincetnauwkeurige metingen
worden verricht vanaf de oevers van de Westerschelde. Ze moeten betrouwbare
informatie leveren over waterstand, stromingen en golfbewegingen.
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft
instituut Deltares onderzoek verricht
naar de grillige gedragingen van de
Westerschelde. Want van sterke dwarsstromen ondervindt de scheepvaart in
die rivier soms fikse hinder.
Vanaf september moet daar een oplossing voor zijn. Tussen Perkpolder en
Walsoorden, en aan de andere kant
bij Waarde, zullen zogeheten sprieten
worden geplaatst. Die moeten er door
metingen voor zorgen dat er geen
problemen op het water ontstaan. De
apparatuur gaat actuele gegevens
doorgeven aan de loodsen, zodat
deze op de stromingen kunnen anticiperen.

High-frequenty radar
Daarvoor zal high-frequenty radar (HF)
worden gebruikt. In totaal komen
er twaalf ontvangst- en twee tot vier
zendantennes. De sprieten worden
ongeveer 2 meter hoog. Het is de eerste keer dat Rijkswaterstaat Zeeland
dergelijke meetapparatuur in stelling
brengt voor betrouwbare data over de
gedragingen van de rivier, zodat die
digitaal in kaart kan worden gebracht.
Met nauwkeurige waterstands-, golf-

en stromingsinformatie.
Maar ook bij reddingsoperaties, de bewaking van de waterkwaliteit en in het
licht van (illegale) lozingen en slibmeting zullen de sprieten van pas komen. Door de HF-monitoring wordt
de veiligheid tegen (over)stromingen
verhoogd en een vlotte doorvaart van
schepen gewaarborgd, zo is de bedoeling.

Giertij
De invloed van de zee is met getijdenrivier en estuarium de Westerschelde
nog ver landinwaarts waarneembaar.
De Westerschelde is 113 kilometer
lang en 2 tot 8 kilometer breed.
De Schelde ontspringt op het plateau
van Saint-Quentin in Frankrijk. De gehele rivier meet 350 kilometer tot aan
de monding van het roerige water van
Zeeland.
Waar het tij goed gevoeld wordt. Vooral springtij, door de Zeeuwen “giertij”
genoemd, is vaak een regelrechte
plaag geweest. Zoals in 2008 toen zeer
hoge stroomsnelheden op zandplaten
ontstonden. En een van de oorzaken
van de watersnoodramp van 1953,
waarbij wildtij en een zogenaamde
‘surge’ (woest water) voor een catastrofe zorgden.

Grilliger
Waar vroeger gedetailleerde Schelde
kaarten soelaas moesten brengen,
moeten nu de sprieten de problemen
oplossen. In voorbije eeuwen voeren
op de Schelde karvelen, kraken en
houten oorlogsschepen tegen de klippen op. Nu is het de grote vaart, de
kustvaart en zijn het de vissersboten
en binnen
schepen die door de HFmeetapparatuur een betere bevaarbaarheid van de Schelde krijgen.
Met de informatie krijgen loodsen
goed gereedschap in handen. Want in
de loop der tijd hebben het uitdiepen
en baggeren van de Schelde, een wandelende rivierbodem en inpoldering
de nodige invloed gehad. Met een
heviger getijdeslag als gevolg. Waterstand en stromingen zijn zich grilliger
gaan gedragen.
Ook kent de Westerschelde een aantal
diepe putten. Met hoge stroomsnelheden als gevolg. Onderhoud van vaargeulen en handhaven van de vereiste
vaardiepten moet goed worden bewaakt.
Half juli starten de werkzaamheden.
Half september zal, na het testen van
de sprieten, de HF-radar operationeel
worden.

Havenpracticum voor Duitse politici
Om beleidsmakers meer inzicht te
geven in de activiteiten en het belang van binnenhavens heeft de
Duitse binnenhavenbond BöB een
‘havenpracticum voor politici’ opgetuigd.
Tijdens de Dag van de Logistiek op 21
april volgde het Duitse parlementslid
Mathias Stein als eerste het practicum.

Dat gebeurde in de Westhaven van
Berlijn (BEHALA).
Stein vertegenwoordigt de sociaal
democratische SPD binnen de verkeerscommissie van het parlement
en is de coördinator van de parlementaire commissie voor de binnenvaart. Hij nam tijdens zijn practicum
een kijkje achter de schermen van de
haven en heeft ook meegeholpen bij

het lossen van een binnenschip, het
rangeren van een trein en de overslag
in een koffiesilo.
BöB-directeur Marcel Lohbeck: “Met
dit initiatief willen we leden van de
deelstaatparlementen en de bondsdag laten ervaren wat binnenhavens
zijn en doen. Er zullen de komende
maanden nog veel meer parlementa
riërs ons havenpracticum volgen.”

STUW ROERMOND IS GEMAAKT
Stuw Roermond is weer helemaal hersteld. Eind
april zijn de laatste brugdelen teruggeplaatst. Ook
het laatste laswerk is afgerond en geïnspecteerd. De
stuw is sinds 29 april weer volledig inzetbaar.
In februari dit jaar bleek dat er scheuren zaten in een aan
tal jukken. Met een schoorconstructie van buizen zijn de
jukken tijdelijk verstevigd. Ook is er onder water gelast
aan de jukken. De tijdelijke schoorconstructie is intussen
weer verwijderd.
De Limburgse stuw is bijna honderd jaar oud en een rijks
monument. De stuw moet op termijn worden vervangen.
Dat is voorzien rond 2035. In 2023 staat nog een keer
groot onderhoud aan de stuw gepland.


(foto Rijkswaterstaat / Flying Eye)

VHF-KANALEN GEWIJZIGD
Voor de verkeersbegeleiding in de dokken van
Antwerpen zijn op 20 april de VHF-kanalen gewijzigd.
In Sector Polder en Sector Waasland is de verkeersbege
leiding al actief. In sectoren Donk Weel volgt die later.
De nieuwe indeling:
• Sector Polder: VHF02 (VTS-verkeersbegeleiding actief).
Het gebied ten noorden van de Lillobrug.
Lillobrug is ook bereikbaar op VHF02.
• Sector Donk: VHF22 (VTS-verkeersbegeleiding start
op 16 mei om 08.00 uur). Het gebied ten zuiden
van de Lillobrug tot en met de denkbeeldige lijn in
het Hansadok tussen k240 en k415. NB:
• Sector Weel: VHF62 De VTS-verkeersbegeleiding
start op een nog te bepalen datum). Het gebied ten
zuiden van de denkbeeldige lijn in het Hansadok
tussen k240 en k415. (Noordkasteel-, Siberia-, Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug zijn bereikbaar op VHF62)
• Sector Waasland VHF74 (VTS-verkeersbegeleiding
actief). Linkeroever achter de sluizen.

Geometrische waterschroeflijn
Zowel de kleur als de scheepsnaam
van de Aqua Helix zijn opvallend.
De naam laat zich ‘vrij’ vertalen met
‘geometrische waterschroeflijn’. Het
betreft een FCS (Fast Crew Supplier)
van Damen, waarmee in de offshore
de concurrentie met de helikopter
wordt aangegaan.
DOOR CEES DE KEIJZER

Het gaat minder snel dan een heli,
maar de FCS kan, met een capaciteit
voor 122, veel meer personen vervoeren. Ook de snelheid mag er wezen. Er
kan 40 knopen, oftewel 74 kilometer
per uur, mee gehaald worden, wat
voor een schip uitzonderlijk hoog is.
De aanduiding '7011' is gerelateerd
aan de lengte van 73,60 meter en de
breedte van 11,30 meter. Damen borduurt hiermee voort op de kleinere
bijlboegschepen, zoals de SEA AXE
5009 van 50 bij 9 meter.

Het ontwerp werd bedacht door de
TU Delft en verder ontwikkeld met
Damen, de US Coast Guard en de
Koninklijke Marine. Men won er in
2009 de trofee voor Schip van het Jaar
mee. Dat schip had minder vermogen
en haalde 25 knopen (46,3 kilometer
per uur). Door de verminderde weerstand gedraagt zo’n schip zich, ook bij
slechter weer, rustiger in het water en
dat levert bovendien brandstofbesparing op.
De vier hoofdmotoren van MTU
Benelux, onderdeel van de RollsRoyce Group, zijn van het type 20V
4000 M73L. Met elk 20 cilinders zijn
ze goed voor een vermogen van 3.600
kW per motor.
Het schip is van aluminium en werd
gebouwd bij Damen Shipyards in
Antalya. Het voer op eigen kiel naar
Nederland onder de vlag van Saint
Vincent en de Grenadines.

(foto Cees de Keijzer)

Wereldschepen

Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de
Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship
Society. www.wssrotterdam.nl
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Scheepsbouw
zit in ons
DNA
√ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

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

Nieuwbouw

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

www.carronmarine.be

Re ﬁt

Eﬀiciënt en duurzaam.
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

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

breejen-shipyard.nl

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl

Via onze webshop kunt u een ticket met korting kopen:
https://miniworldshop.nl/. Neem wel deze advertentie mee.

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

www.miniworldrotterdam.com

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

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

Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers
GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

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

• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de
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Oorlog raakt overslag Rotterdam
In het eerste kwartaal van 2022 is in Rotterdam 1,5 procent minder overgeslagen
dan in dezelfde periode vorig jaar: 113,6 miljoen ton tegenover 115,2 miljoen ton.

WERK AAN SLUIS LINNE
In de week van 16 mei start aannemers
combinatie Mourik-Dynniq (CMD) met
onderhoudswerkzaamheden aan Sluis Linne. Het
gaat om de renovatie van de nivelleersystemen.
Daarvoor worden de schuiven van het nivelleersysteem
uit de putten gehesen en in een werkplaats onder handen
genomen. Gelijktijdig worden de kettingen waarmee de
schuiven op en neer bewegen en de rioolschuifaandrijvin
gen vervangen. De werkzaamheden zijn naar verwachting
eind december klaar.
Om de schuiven te renoveren wordt de put waarin de schui
ven zich bevinden drooggezet. Daarvoor worden keermid
delen geplaatst. Bij het plaatsen en verwijderen is sprake
van kortdurende stremmingen. Als de put waarin gewerkt
wordt droog staat, moet de scheepvaart rekening houden
met enige vertraging.
(foto Rijkswaterstaat / Flying Eye)

Bij de containers leidde vooral de daling van transhipment
tot een lagere overslag. (archieffoto Tekst & Toebehoren)

Vooral de overslag van minerale olieproducten en ijzererts nam af in Rotterdam. De overslag van onder andere
LNG en overig nat en droog massagoed (vooral grondstoffen) nam daarentegen toe. Het containervolume zit
iets onder het niveau van 2021. Eerder
maakte Antwerpen zijn kwartaalcijfers
bekend; ook daar was de teruggang
1,5 procent.

Oekraïne
Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zei bij de cijfers:
“Hoewel we het jaar uitstekend zijn
begonnen, werd de wereld eind
februari geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Naast dat dit conflict
een vreselijke humanitaire ramp is,
leidt de oorlog tot grote onzekerheid
in de wereldhandel en veranderingen
in logistieke ketens.”
“Hoewel het verdere verloop niet te
voorspellen is, verwachten we dat
de ontwikkelingen in Oekraïne en
de sterk verslechterde relatie tussen
Rusland en veel andere landen ook in

de rest van jaar van invloed zullen zijn
op de overslagvolumes.”
Dat lijkt onontkoombaar. 62 miljoen
ton van de bijna 470 miljoen ton
overslag in de Rotterdamse haven was
vorig jaar Rusland-georiënteerd. Dat
is 13 procent. Via de haven van Rotterdam worden veel energiedragers
uit Rusland geïmporteerd. Grofweg
kwam in 2021 30 procent van de ruwe
olie uit Rusland, 25 procent van het
LNG en 20 procent van de olieproducten en de kolen. Rusland exporteert ook producten als staal, koper,
aluminium en nikkel via Rotterdam
en van de containeroverslag was vorig
jaar 8 procent Rusland-georiënteerd.

Minder containers
Bij de containers heeft vooral de
daling van transhipment-volumes
(21,5 procent naar 6 miljoen ton)
geleid tot een 5,4 procent lagere overslag: 35,6 miljoen ton. In TEU daalde
de overslag minder hard: 1,4 procent
naar 3,6 miljoen TEU. Dat komt doordat het gewicht per container gemid-

deld lager was en er meer lege containers vervoerd werden.
De transhipment-volumes zijn al
sinds juli 2021 geleidelijk aan het
dalen. De verklaring daarvoor is de
grote drukte bij de deepsea terminals
als gevolg van de vele verstoringen in
de logistieke ketens. Daarbij had de
containervaart in januari en februari ook last van een aantal stormen,
die de vaarschema’s verder in de war
schopten.
In maart waren de gevolgen van de
oorlog in Oekraïne ook bij de containers zichtbaar: dalende volumes naar
Rusland. De meeste rederijen hebben een boekingsstop ingevoerd voor
Russische containerlading en ook de
meeste deepsea terminals nemen geen
exportlading voor Rusland meer aan.
Dit zal een verder negatief effect hebben op de transhipment-volumes naar
Rusland. In het eerste kwartaal waren
de gevolgen van de covid-lockdowns
in Shanghai nog niet merkbaar in
Rotterdam. Maar dat is in het tweede
kwartaal wel anders.

DUITSLAND: BETER SAMENWERKEN
BIJ VAARWEGPROJECTEN
Vaarwegprojecten zijn technisch en organisatorisch complex.
Om ze sneller en efficiënter te kunnen realiseren, hebben
vaarwegbeheerder WSV en de bouwindustrie in Duitsland af
spraken gemaakt over hun samenwerking op dit gebied. Het
motto: Meer bouwen en minder onderhandelen.
Met de overeenkomst maakt Duitsland volgens staatssecre
taris Susanne Henckel een nieuwe start bij het werken aan de
vaarwegen. “Transparante, coöperatieve en faire samenwer
king staat hierbij centraal”, aldus Henckel.
Hans-Heinrich Witte van de Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt: “Door als partners samen te werken en dui
delijke randvoorwaarden te scheppen, vergroten we de effici
ency van onze projecten.”
Namens de bouwindustrie pleit Peter Hübner ervoor dat niet
de prijs, maar de kwaliteit centraal komt te staan in openbare
aanbestedingen. “We moeten niet voor de goedkoopste op
lossingen gaan, maar voor de meest economische, sociaal
verantwoorde en duurzame ideeën. Dat lukt alleen als alle
betrokkenen vroegtijdig om de tafel zitten en gedurende alle
projectfasen transparant samenwerken.”
De overeenkomst is bedoeld om de cultuur bij het aanbeste
den en uitvoeren van vaarwegenprojecten te verbeteren. De
gemaakte afspraken worden geen onderdeel van contracten,
maar overheid en de aannemerij zijn overeengekomen dat ze
wel nageleefd worden.

Amsterdam ontvangt publiek op Zeehavendagen
Amsterdam krijgt zijn eigen
Zeehavendagen. Het nieuwe
evenement vindt plaats van 23
tot en met 26 juni.

Zeehavendagen Amsterdam biedt
belangstellenden een kijkje achter de schermen in de havens van
Amsterdam tot en met IJmuiden.
Het hoofdprogramma bestaat uit
rondleidingen en workshops bij
haven(gerelateerde)bedrijven.
Verder zijn er elke dag havenrondvaarten op het IJ, naar Westpoort en naar Zaandam.
Andere hoogtepunten in het pro-

gramma van Zeehavendagen Amsterdam zijn speciaal georganiseerde cacaovaarten in de Westhaven,
de tentoonstelling AmsterdamHavenstad in Het Scheepvaartmuseum en tours over de NDSM-werf
in Amsterdam-Noord.
Op 25 en 26 juni zijn bezoekers
ook welkom op Havenfestival
IJmuiden, waarmee organisator
Amports een samenwerkings
verband is aangegaan.
Het is de bedoeling dat de Zeehavendagen Amsterdam voortaan elk jaar in de laatste week
van juni worden gehouden. Het

een jaarlijks terugkerend festijn
dat in 2025 deel uitmaakt van
Amsterdam 750 jaar en de tiende
editie van SAIL.

doel is in 2022 te beginnen met
“een bescheiden doch sterk aanbod” en daarna uit te groeien tot

De organisatie van Zeehavendagen
Amsterdam is in handen van Amports, de netwerk- en marketingorganisatie van het Noordzeekanaalgebied. Medeorganisatoren
zijn Port of Amster
dam en ondernemersvereniging ORAM Amsterdam. Eventpartners zijn Het
Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Boat Cruises en de gemeente Amsterdam. Inmiddels hebben ook

meer dan veertig bedrijven hun
medewerking toegezegd.
Met Zeehavendagen Amsterdam willen Amports en Port of
Amsterdam het havenbedrijfsleven en de ontwikkelingen in
het Noordzeekanaal zichtbaar
maken bij het grote publiek.
Het evenement is tegelijkertijd
bedoeld om werkzoekenden,
schoolverlaters, studenten, politici en bestuurders uit te nodigen
op de werkvloer in de haven.

Wij wensen mts BLUE CHRISTINA een behouden vaart!

Foto: Media Creators
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Blue Christina kan aan het werk!
(foto's Media Creators)

Foto: Media Creators

Innovatieve
Specialist

Wij wensen de Blue Christina
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

Aan mts BLUE CHRISTINA leverden o.a.

vlootschouw.nl/blue-christina

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

Oechies Elektrotechniek
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
- PMS met LNG generatoren
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Camera systeem
- Overdruk
- Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
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
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis

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.
Stage V motor.
MAN E3262LE262 LNG 495 ekW,
MAN D2676LE328 277 ekW
Marflex B.V.
8 x MarFlex Deepwell pomp
MDPD-80

Foto: Ingo Steller

Namens alle bouwers en leveranciers gefeliciteerd met mps Emerald Luna!
Luna!

®
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Nieuwe ster voor Emerald Cruises:
Emerald Luna
(foto's Ingo Steller)

Aan mps Emerald Luna leverden o.a.
Den Breejen Shipyard
Ontwerp en complete bouw
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
Rvs uitschuifbare mast Vista, rvs
uitschuifbare klapradarmast,
sierschotelmasten type Alina en Davit
WLL 300 vast incl. CE-keur
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier, ankers,
ankerdraden, verhaaldraden, ketting
voorlopen en dekrollen
KNAACK & JAHN Marine Systems
and Ship Repair
On ship fire protection was supplied:

KJ FireOff The Water Mist Systems
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Leveren en plaatsen van
veiligheidspakket bestaande uit:
brandslanghaspels, brandblussers,
brandweer- en ademluchtuitrusting,
reddingsvesten, Jeanneau CAP360 +
Suzuki DF5 buitenboordmotor
Leveren technisch pakket bestaande
uit: Mobil smeermiddelen,
gereedschappen, schoonmaak- en
reinigingsmiddelen, Epifanes verf,
OrangePowerRope HMPE touwen
Seko Scheepselektrotechniek
Complete elektrische installatie
inclusief SEKO power management
systeem, alarm monitoring systeem,
tankmetingen en verlichtingssysteem

vlootschouw.nl/emerald-luna
met touch panel bediening
Sun Roestvaststaal B.V.
RVS Hoogglans relingwerk met
led verlichting, RVS Hoogglans
zonnetenten, gangways Lloyds
gecertificeerd, machinekamervloeren,
al het hoogglans interieurwerk en
bekledingen. badkamers (WFC)
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Set gangwaykranen
Veth Propulsion B.V.
2 contraroterende Veth Z-drives, type
VZ-900-CR (746 kW / 1800 rpm)
1 Veth Jet, type 4-K-1200 met Diesel
motor (350 kW / 1800 rpm)
3 Generator sets

Dekkenplan Emerald Luna
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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

®

© Crystal Cruises

ELEGANT SHIPS REQUIRE
ELEGANT FIRE PROTECTION

WE DELIVER!
KNAACK & JAHN
THE 4-DIMENSION SPECIALISTS
Piping · Steelwork · HVACR · Fire Protection
24/7 Global Service

Interested in joining us?
Call us at +49 40 781 29 30
Hamburg, Germany
kj-fireoff.com
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Maritime Industry Special
17 - 18 - 19 mei 2022
maritime-industry.nl

Evenementenhal Gorinchem

Eindelijk! Iedereen kijkt uit naar populaire vakbeurs

Maritime Industry zet toekomst
van de binnenvaart centraal
Het aftellen naar Maritime Industry
is begonnen. Door corona is de
beurs twee jaar later, dus het is niet
vreemd dat er reikhalzend naar
uitgekeken wordt. De populaire
beurs in Evenementenhal vindt
plaats op 17, 18 en 19 mei.

Lockdowns en coronamaatregelen zijn
(voorlopig?) verleden tijd. Bezoekers
kunnen dus zonder mondkapje, zonder test- of vaccinatiebewijs én zonder
anderhalve meter afstand de stands,
horecapunten, symposia en de stands
bezoeken. Het belooft ouderwets
gezellig te worden.

De hoogste tijd
“Het geduld van onze exposanten, partners, bezoekers en onszelf is behoorlijk
op de proef gesteld”, zegt Malou Weststrate namens de organisatie. “De laatste editie van Maritime Industry dateert
alweer uit 2019. Vanwege welbekende
redenen moesten we de beurs meerdere
keren verplaatsen, maar gelukkig ligt
deze periode nu achter ons.”
“Het is de hoogste tijd om weer samen
te komen, elkaar fysiek te ontmoeten
en vooruit te kijken. We proeven in
gesprekken dat de behoefte om elkaar
weer live op de vakbeurs te zien groter
“Het is de hoogste tijd om weer samen
te komen en elkaar fysiek te ontmoeten.”

Onderschrift (foto)

(foto’s Maritime Industry)

dan ooit is. Maritime Industry was al
jarenlang vaste prik in mei voor de
sector."
"We zijn blij dat we die traditie weer
kunnen gaan oppakken en een podium
kunnen geven aan de nieuwste inno
vaties. De maritieme sector heeft allesbehalve stilgezeten.”

Transformatie
Inhoudelijk draait de beurs dit jaar om
de toekomst. ‘Het roer gaat om’ luidt
het thema van de beurs. ‘Transformatie
in de binnenvaart’ is de ondertitel, en
daarmee is niets te veel gezegd: de
ontwikkelingen gaan razendsnel.
Dat is merkbaar bij de exposanten, die

de nieuwste technische ontwikkelingen, producten en diensten tonen. Ook
tijdens de bijeenkomsten van onder
meer EICB en Platform Zero Incidents
komt het aan de orde. Net als in het
Kennistheater van beursorganisator
Maritime Industry zelf, waaraan diverse
deskundigen uit de sector meewerken.
Daar komen onder meer actuele onderwerpen als digitalisering, emissie-eisen
en modal shift aan de orde.

Next Level
Eindelijk kan ook de volledig vernieuwde bovenverdieping, met de
veelzeggende naam Next Level, worden
gebruikt. Daar is 5.800 vierkante
meter aan extra beursruimte gecreëerd.
Evenementenhal Gorinchem had al
vóór corona geïnvesteerd in Next Level,
maar bezoekers en exposanten van
Maritime Industry hebben de vernieuwde etage nog niet gezien. Vooral
daar komt de toekomst van de binnenvaart aan bod, met exposanten op
het gebied van autonoom varen, alternatieve brandstoffen, elektrisch varen
en andere innovaties in de maritieme
sector. Daar bevindt zich ook de
congreszaal met het Kennistheater.
Op Next Level, onder meer bereikbaar

via twee roltrappen, kunnen de bezoekers ook genieten van de lekkerste
hapjes in het Foodcourt.

Smart Badge
De beurs innoveert zelf ook. Deze
editie wordt een nieuwe technologie
geïntroduceerd die het bezoekers en
exposanten gemakkelijker moet maken
om contact te leggen en gegevens uit te
wisselen.
Bij de registratie voor een bezoek ontvangen bezoekers en exposanten een
e-ticket met barcode die ze bij de beurs
kunnen inwisselen voor een persoonlijke Smart Badge. Dit digitale visitekaartje kan gebruikt worden om bij een
checkpunt in een stand alle informatie
van de betreffende standhouder op te
halen. Houd de badge voor de badgelezer, wacht tot een groen lampje gaat
branden en automatisch ontvang je een
e-mail met informatie van dat bedrijf.
Kijk op www.maritime-industry.nl voor
meer informatie en regel daar je gratis
toegangskaarten.

Openingstijden

Adres

dinsdag 17 mei
13.00 – 21.00 uur
woensdag 18 mei 13.00 – 21.00 uur
donderdag 19 mei 13.00 – 21.00 uur

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2,
4207 HZ Gorinchem

Maritime Industry Special

22
Bedrijf







@Maritime_EH
Maritime Industry
Maritime Industry Gorinchem
maritimeindustry1
www.maritime-industry.nl

Stand

4Communications BV
D136
4shipping
D115
A-ROSA Reederei GmbH
I111
A. Nobel en Zn.
H118
ABATO Motoren B.V.
H124
ABN AMRO Bank N.V.
K140
Abri Administratiekantoor
F152
Accountantskantoor Riegman en
Klaverdijk BV
D125
Administratie- en Advieskantoor
Wave B.V.
F115
Admiraal/Machinefabriek Hasselt I140
ADS van STIGT
H120
Advance Europe – Pool Trading BV G202
Ae Sensors BV
E127
Aﬂos & Crew Management
A104
All Pumps Holland BV
I126
Alphatron Marine BV
L103
Aluland B.V.
E121
Amco Compressoren B.V.
K115
AMPAK Cathodic Protection
K104
AMW-Marine
J140
Anaco
A105
Anglo Belgian Corporation
G144
Anode Huis B.V.
I142
Arcus Nederland BV
E134
Artco Painting
I118
Aspect ICT
I134
Asto Shipyard BV
C122
August Storm
L143
Autena Marine BV
I130
Automooring Solutions BV
C137
AXXAZ Marine
H131
Bank für Schiffahrt (BfS)
E201
Baumüller Benelux B.V.
L109
BB Logistiek
L136
Becatech BV
J149
Belship BV
J118
Binnenvaart Kredietunie Nederland U.A.
E111
Binnenvaartkrant
L104
Binnenvaartpastoraat
C132
Blokland Non Ferro
J106
Blommaert NV
F117
BLUE AMIGO
K139
Bondewel IST BV
F114
Boterman Techniek BV
E155
Breko / PSI Group
D102
Brinkmann & Niemeijer Motoren
B.V.
B126
Bunkerpartners
D146
Bureau Scheepvaart Certiﬁcering
BV
E142
Bureau Telematica Binnenvaart H130.3
Buyck Techniek B.V.
L101
CCM3
D110
Centa Nederland B.V.
B107
Clean Classiﬁceerbedrijf BV
H103.2
Climalogic BV
D118
Concordia Damen
D110
Coöperatie NPRC U.A.
K105
Cornet Groep/JC Straaltechniek H103.11
Corrosion
J135
Covadem Services
I130
Cuneus Netherlands
H103.1
Dacom Werkendam BV
H103.14
DAGIN Marine Technology
B111
Damen Marine Components
D110
Damen Marine Components
D116
Danfoss B.V.
C102
Daveco Accuverkoop BV
H103.4
DB Work B.V.
K119
DBH Diesel Engines
J120
DBR BV
L125
DCS International BV +
DCS Marine Waterjets BV
F105
De Boer Marine
I112.2
De Combinatie Interieurbouw
J115
De Groot Diesel Marine Service BV D122
De IJssel Coatings B.V.
D151
De Jong & Lavino BV
L116
De Jong Marine Service BV
C126
de Leeuw en van Vugt B.V.
A119
De Maas BV
E117
De Ruyter Dieseltechniek BV
B135
De Schroef Shipyard
D111
De Waal Machinefabriek BV
H103.8
Deﬁbrion
D154
Dekker Marine
A101
Den Breejen Schipyard
E107
Den Hartog BV
B102
Deno Compressors
H145
Desmi BV
G101
Diesel Engines Online BV
C106
Dijvler Lieren
B128
Dik den Hollander Maritiem BV H103.6
Discom BV
L110
DiTOIL BV
A103
Dockmarks Signs B.V.
C105
Dolpower
J134
Donker Fuel BV
B132
Draaijer Turbo Service bv
B106
Dräger Nederland B.V. –
Marine & Offshore
E148
Dromec BV
E112
DTC elektro BV
G111
Dutch Marine Technology BV
F101
Dutch Propeller Repairs BV
G114
Duurzaamheidsfabriek
F144
Duw- en sleepvaartbedrijf
Touwslager B.V.
H208

Bedrijf

Stand

Easyfairs Nederland
INFO
Ecclesia Sluyter
K108
EICB – BTB – BVB
H130.1
EL-CON, Powergrid Solutions B.V. C111
Electra Brandt Indumex
I119
Electric Comfort BV
J146
Electric Marine Support
Binnenvaart BV
F102
Emﬁcon
H154
EMHA
D144
EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A.
K122
Epifanes Scheepslakken
F107
EREMU Benelux BV
H147
Erik Boere
C109
Erwin’s Wood Design
D132
Esco Aandrijvingen bv
F112
ESI-Trade BV
L122
Europese Logistieke Vervoerders
Coöperatie BA
K107
Ex-Machinery
D108
Exalto Industrie- en Handelsonderneming
G123
Exho BV
C124
Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB)
H130.4
F.E.M.M. Rotterdam BV
F108
F.K.H. Batterijen BV
A128
Foresta Trading B.V.
E125
FS Schiffstechnik GmbH & Co. KG A124
Fuel Quality Control &
Technical Service
H152
Gebr. De Jonge
Shipbuilding Services BV
C101
Gerwil Crewing BV
I112.4
Glass ‘n Fit B.V.
D156
Graveerservice Van Wijngaarden
BV
F123
GTS Schepen
K133
H&U Maritieme Service & ReparatieA111
Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV
E136
Handelsonderneming Beerens
BV
H103.12
Hatraco
F151
HDM
C135
Heatmaster B.V.
K111
Helmacab Holland BV
J116
Hetronic BV
B109
HGK Shipping Rotterdam B.V.
E130
HL ECO Services.
D113
Hoenderop BV
C112
Hoenderop BV
D124
Holland Diesel Maassluis BV
I104
Holland Shipyards Group
H103.9
Honda Motor Europe Limited –
Netherlands branch
A101
Hoogendoorn’s Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw BV H103.15
HR Piping B.V.
I150
Huisman Etech Maritiem B.V.
J126
Hydromarine
I103
Hydromaster Propulsion
L134
IDS International Diesel Service BV J119
IGE+XAO Netherlands
K109
igus B.V.
E152
IMSE Bv – Industrial & Marine
Service Engineering
H210
IN-Innovative Navigation GmbH
C130
J.B. Hydraulics BV
K116
J.J. Troost Scheepsbenodigdheden BV
E122
JC Straaltechniek
H103.18
Jefo Ship Supply
B134
Kalkman Scheepstechniek B.V.
L108
Kampers BV
J108
Katchoe Wrijfhouten
F147
Kieboom Werkendam B.V.
H103.10
Kloeckner Metals ODS
Nederland B.V.
J104
Koedood Marine Group
K134
Koninklijke Binnenvaart Nederland
(KBN)
H136
Konutherm BV
F106
Kooiman Marine Group
F127
KROHNE Nederland B.V.
A112
Krommenhoek Metals
F104
Kroonint Protective Coating B.V. G150
Kühne Industrie BV
D152
Lamers System Care B.V.
A107
Lankhorst Touwfabrieken Bv
D120
Lans Nivotherm
A122
Leemberg Pijpleidingen en
Apparatenbouw BV
K110
Leeuwestein ScheepsInstallaties BV
E102
Lloyd’s Register
I117
Logic Vision
G143
LOVT/LOVK
I133
Maasbracht Groep
J123
Maasbracht Groep
J124
Maaskade Group
K142
Marant Motortechniek
F150
Marble Automation BV
I112.6
MarFlex
D153
MARIN
K123
Marine Power Drechtsteden B.V. G137
Maritiem Media
L120
Maritieme Academie Harlingen
F212
Medicall Life Support
C128
Mercurius Shipping Group
A114
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Bedrijf
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Micﬁl Filters Benelux
J141
Misti
I127
MKpompen B.V.
B117
Modelbouw Groep Devel
Binnentuin
Motor-Parts Etten-Leur
E126
Mourik EGP B.V.
K101
MSG eG
E153
MSN B.V.
D207
Naval Inland Navigation
H146
Navingo Bv
A120
Navis IT
E146
Navmate Marine Innovations B.V. A102
Nederlands Forum Smart Shipping F208
Neho Speciaal Techniek B.V.
D126
Nelf Marine Paints BV
B136
Neptune Marine
B127
Nieuwenhuijsen Scheepsbouw
C121
Nobel Products
B121
Nova College Scheepvaart |
IJmuiden en Harlingen
C136
Novio Nautic BV
J130
NPS diesel
G145
NR Cooling Services BV
B133
NRF B.V.
L130
Observator Vision
J101
Oechies Elektrotechniek
H103.16
OK Marine
F109
OML B.V.
C123
OMRU Scheepsramen
I151
Oonincx Scheepsonderhoud BV
L132
P.S. Marine Coatings BV
E140
Pallhuber GmbH & Co.KG
E149
Partyservice Nederland
I129
Pegazo International GMBH
I212
PerfectShipping B.V.
E204
Periskal
B112
PIER14
K139
Piet Brouwer Elektrotechniek BV I112.5
Polmai Brandbeveiliging BV
D128
Polson TRT B.V.
A110
Pon Power BV
B124
Port Service
G141
Post Marine Heating BV
J144
PowerPort BV
G149
Preidel Graveer- en Stempelbedrijf BV
I109
Promarin Nederland BV
J138
PTC Particuliere Transport
Coöperatie & HVC Handel en
Vervoerders Coöperatie
J105
PVSA
J123
QUO Vadis Personeelsdiensten
J148
Rabobank
K136
Radio Holland Netherlands B.V./
Radio Zeeland DMP B.V.
G126
RBC Brandbeveiliging Nederland
BV
K138
Register Holland BV
I114
Reikon BV
F131
REINPLUS FIWADO Bunker
I102
Reintjes Benelux
F124
Remotecontrolparts BV
B123
Rensen-Driessen Shipbuilding BV L141
Reparatie- Installatie- en
Garagebedrijf Markerink BV
F126
Rhigo B.V.
D157
ROC Friese Poort Maritieme
Campus Urk
I112.1
Royal Van der Leun
H117
Rubber Design BV
H116
Ruijtenberg Shipyard
C125
SAA Overvliet
D125
SAB Stichting Afvalstoffen &
Vaardocumenten Binnenvaart
E110
SARC
I148
Scheeps- en Jachttimmerbedrijf
De Flux BV
I112.3
Scheepsreparatie-Nieuwbouw
De Gerlien van Tiem
I139
Scheepswerf Boer –
Scheeps- en Jachtwerf LJ Boer
J151
Scheepswerf De Werken B.V.
H103
Scheepvaartkrant Media
A100
Scheepvaartkrant Media
B104
Scheepvaartwinkel Marine BV
K124
Schegro BV
L119
Scheldewerf Rupelmonde
E150
Schiffahrts-Verlag Hansa
GmbH & Co. KG
G204
Schiffstechnik Buchloh
GmbH u. Co. KG
G109
Schmitter Hydraulik
D208
Schraven BV
C119
SDK Diesel Support BV
I146
Seafar NV
F155
SECUMAR benelux b.v.
L126
Sensor Maritime
I136
Ship2Supply BV /
Engine2Repair BV / Delfparts BV A108
Shipcoat BV
G125
Shipping Technology
H158
Shipyard Rotterdam
D150
Sinttruije Marine Service B.V.
A118
Sip Marine B.V.
F137
Slurink BV
C118
Snijder Filtertechniek BV
G104
Snijder Scheepselektro BV
I120
Solberg International (B) BV
K135
Speedheat Breda
G103
STC Group
D202
STC Trade B.V.
C134

Bedrijf

Stand

Steelcon / Zandstraal24
E124
Stichting Green Award
H132
Stichting Limena Beheer
H135
Stichting Meander Internaten
en Gezinshuizen
I135
Stichting Nederlands Bureau
Keuringen Binnenvaart (NBKB)
G142
Storm Groep BV
F146
Stout Pijpleidingen Technische
Installaties
G118
Straathof Controls BV
A124
Stuurhuizen B.V.
H103.5
Subsea Industries NV
F143
Sun Marine Seats BV
K126
Sun Roestvaststaal BV
L127
Suneti Online Solutions BV /
Henri Systems Holland BV
E103
SuT – Schiffahrt Hafen Bahn und
Technik
G206
Sygo B.V.
H126
t Ambacht Scheepswerf en
Machinefabriek
J154
T. Hoogendijk en Zonen BV
C108
Taalplein Mariteam
E204
Tafelvlaggen.nl
J142
Teamco Shipyard BV
E137
Technotrading bv
H148
TEHO Europe B.V.
H148
Terlouw Rotterdam B.V.
E118
Teus Vlot Diesel Marine BV
en Diesel Motoren Service BV
F118
THB Verhoef B.V.
E154
The Strong Accuservice
H143
THG / GS Yard
D204
Tinn-Silver
A101
Top Systems B.V.
E108
TOS | People & Ship Delivery
F133
Transito Bevrachting
H103.17
Tresco Engineering
D143
Trinoxx BV
D147
Triofast BV
D155
Turbo NLD
D145
TVM verzekeringen
E114
Unibarge BV
L142
United Marine Services Group
L114
Urk Maritime
I112
Van Andel Rotterdam B.V.
G102
Van Dalen Aggregaten
L105
Van Dinteren Technische
Handelsonderneming BV
D140
Van Gemert Scheepsschroeven BV F137
Van Leeuwen Buizen
B118
Van Tiem Elektro BV
I143
Van Wijk BV- Machinefabriek
en Scheepsreparatiebedrijf
H103.3
Varen doe je Samen!
E203
Veka Group BV
K112
Vemasys
J153
Vennegoor Oil Supply BV
G106
Venvulas Techniek BV
G148
Verenigde Tankrederij B.V.
G136
Vereniging Aqualink
J128
Vereniging De Binnenvaart
E129
Verhaar Omega BV
H142
Veth Propulsion
K128
Vidol BV
A117
Viking River Cruises AG
J143
Vink Diesel B.V.
F138
Visserijcoöperatie Urk UA
I112.7
Vissers & Van Dijk BV
J123
VPG Scheepsservice BV
J127
Vrooam Powersports Lubricants
International BV
D130
VSTEP
E156
Vuicon Engineering BV
F201
W&O Europe
G122
Wärtsilä Netherlands B.V.
I138
Werkendam Maritime Industries H103.7
Werkina Werkendam BV
H103.13
Wessels GmbH Tischlerei
und Alubau
F140
WhisperPower BV
C120
Willems Piping & Equipment BV
I128
Willemsen Interieurbouw & scheepsbetimmering bv
I130
Windex Engineering BV
H103.20.
Wittig GmbH
H202
World Dredgers BV
F145
Xeamos
E101
Yellow Electrical Supply
D106
Zeekadetkorps Nederland
D206
Zeeland Bunkering
D104
Zero Emission Services BV
H153
Zinc-it Anodes
I154

Mediapartner:
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Bezoek Binnenvaartkrant
Tot ziens op stand L104!
binnenvaartkrant.nl
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Wij verwelkomen
u graag op de beurs
Maritime Industry

Bekijk hier
onze vacatures
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Van Gemert Scheepsschroeven:
sneller, beter, voordeliger
STAND F137
“Een fijne club om mee samen te werken.” Dat
is de meest gehoorde reactie van de klanten na
een succesvolle reparatie van vaste schroeven of
schroefbladen door Van Gemert Scheepsschroeven BV
uit Dreumel. Niet zo verwonderlijk, want goede en
betrouwbare service voor het schroefonderhoud is het
kenmerk van het familiebedrijf.
DOOR JAN HOEK

Het personeel, met in totaal meer dan 250 jaar aan
ervaring in schroefonderhoud, zorgt er gegarandeerd voor dat de schroef in topconditie terugkomt.
Ambachtelijk werk met wat hulp van de techniek van
tegenwoordig. Zo is onlangs een digitale meetbank
aangeschaft.
In vijf jaar tijd is een bijzonder goede naam opgebouwd, hetgeen zorgde voor een forse groei van het
bedrijf. In 2017 gestart met vier man, die moesten
werken in een hoekje van een hal, is het team inmiddels uitgegroeid tot twaalf vakmensen die de beschikking hebben over 800 m2 werkruimte. De afgelopen
vijf jaar heeft de onderneming in Dreumel maar liefst
zo’n 4.000 scheepsschroeven gerepareerd.
Oprichter Hennie van Gemert was 48 jaar werkzaam
bij Gieterij Van Voorden, waarvan 36 jaar als directeur
reparatie. Toen Van Voorden besloot te stoppen met
het repareren van scheepsschroeven, twijfelde Hennie
geen moment en besloot hij samen met zijn zoon

Theo zijn kennis en ervaring in te zetten door een
nieuwe onderneming te starten: Van Gemert Scheepsschroeven.

Gemotiveerd
In 2019 droeg hij het bedrijf over aan de huidige
eigenaren: zoon Theo, die verantwoordelijk is voor
de werkplaats, en Danny Verschoor, verantwoordelijk
voor de verkoop. Een gemotiveerd duo dat merkbaar
weet wat er in de branche speelt. Ze zeggen daarover: “Omdat wij geloven in persoonlijk contact, zijn
wij dagelijks te vinden op tal van scheepswerven in
Nederland en België. Niet alleen om advies te geven,
maar desgewenst ook om een scheepschroef in ontvangst te nemen voor reparatie.”
“De onderscheidende kracht van ons familiebedrijf is,
en dat horen we ook vaak van onze klanten, dat we
sneller, beter en voordeliger zijn. Sneller omdat we
gegarandeerd over voldoende personeel beschikken,
een perfecte mix van jongeren in opleiding en ervaren
krachten. Er is totaal geen verloop binnen ons bedrijf.
Beter, doordat we over een enorm ervaren team beschikken, en voordeliger doordat er na de reparatie/
verbetering voor de klant sprake is van een besparing
op het brandstofgebruik.”
Van Gemert Scheepsschroeven is gespecialiseerd in
de reparatie van vaste schroeven en schroefbladen
van verstelbare installaties in de zee- en binnenvaart,
pleziervaart, duw- en sleepvaart, offshore, bagger-

Een groot deel van het huidige team. Sjon ontbreekt wegens
een coronageval in zijn omgeving. (foto Jan Hoek)

branche en visserij. In de binnenvaart groeit het aantal vaste klanten gestaag, terwijl nagenoeg de gehele
vissersvloot, van Zeeland tot en met Den Helder, tot
de klantenkring behoort.
Naast reparaties behoren ook het zorgen voor optimaal rendement van scheepsschroeven, het berekenen van de spoed, het meten en uitbalanceren en certificering van schroeven tot de werkzaamheden.
Scheepsschroeven vanaf een diameter van 200 centi
meter laat Van Gemert Scheepsschroeven vervoeren
door Eljo Exalto Transport. Daarnaast werkt het bedrijf
ook nauw samen met de inpandig gevestigde Sepers
Group, voor werkzaamheden als een asgat uitdraaien,
spiebaan steken, bladvoet opzuiveren en alle vormen
van draaiwerk. Met Sip Marine, “world leader in highend propellors”, is Van Gemert Scheepsschroeven inzetbaar voor advisering en bemiddeling bij de aanschaf
van een nieuwe scheepsschroef.
Theo van Gemert en Danny Verschoor zeggen tot besluit: “Onze werkwijze noemen we: ‘sociaal-commercieel’. Sociaal niet alleen richting onze klanten maar
ook naar onze leveranciers en ons personeel.”
Van Gemert Scheepsschroeven BV is gevestigd aan
de Waaldijk 11b in Dreumel en bereikbaar via
info@vangemertschroeven.nl en 06 34 10 48 08.

www.vangemertschroeven.nl

NBKB voegt daad bij het woord
voor een efﬁciënte route naar uw
binnenvaartcertiﬁcaat.
Zorg wel dat u zich tijdig aanmeldt!
nbkb.nl
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

T +31 (0)10 302 20 50
E general@nbkb.nl
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JOBS: BINNENVAART!
Schipper met Rijnpatent en ervaring duwvaart
Machinisten voor Binnenvaart

BEURS IN ZICHT!

(Vol)matroos met koppel- en duwervaring

KOM PROEFZITTEN OP DE
BESTE STUURSTOELEN

Lichtmatroos met doorgroeimogelijkheden
Matroos, Volmatroos en Stuurman Binnenvaart
Matroos Binnenvaart Rotterdamse haven

Het team van Hoenderop kijkt
ernaar uit om u te ontmoeten
op de Maritime Industry in
Gorinchem.

Interesse?
Bel Siebelina Ooms op +31 10 436 62 93 of solliciteer via www.tos.nl

Ontdek ons uitgebreide
assortiment stuurstoelen, kom
proefzitten en profiteer van de
speciale beurskortingen.
U vindt ons in de stand, nummer
C112. Geen tijd om naar de beurs
te komen? Onze showroom is
geopend op afspraak.
Deze actie geldt van 16 tot 20 mei 2022.

Kijk voor ons hele assortiment
stuurstoelen ook op www.hoenderop.nl

Hoenderop BV | Boelewerf 3 | 2987 VD Ridderkerk
0180 - 460 760 | info@hoenderop.nl
adv_Binnenvaartkrant.indd 1

www.tos.nl/jobs

26-04-2022 09:12

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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EREMU heeft steeds meer te bieden
STAND H147
EREMU werd meer dan zestig jaar
geleden opgericht in San Sebastian
door Carlos Mª Sturtze Urrestarazu.
Bij de oprichting (toen nog als Stürtze
Transformatoren) lag de nadruk
vooral op het repareren van elektrische transformatoren. Binnen een
paar jaar moest de productiecapaciteit
echter worden opgehoogd, omdat de
behoefte aan transformatoren eind
jaren 60 explosief steeg.
Naarmate de behoefte aan energie
toenam, en er vanuit de markt steeds
meer vraag kwam naar totaaloplossingen en maatwerk, breidde EREMU
zijn productassortiment uit met een
reeks aanverwante elektrotechnische producten, zoals smoorspoelen,
gelijkrichters en acculaders. Met name
de scheepvaart was een veeleisende
sector die behoefte aan vakspecialisten creëerde.
Door de energietransitie werd ook
de vraag naar spoelen en transformatoren vanuit de Benelux steeds groter, waardoor in 2020 werd besloten
om de eerste vestiging in Nederland
te openen. ‘’Vanuit Capelle aan den
IJssel konden we de gewenste service en kwaliteit nóg beter leveren
aan onze klanten”, aldus Juan Perez,
general manager van Eremu Benelux.

Frits Hardeman en zijn medewerkers. (foto FKH)

FKH BATTERIJEN ZET KLANT
STEEDS OP 1
Batterijen zijn er om energie te geven. Daarom levert
FKH Batterijen veilige kwaliteit aan particulieren en
rederijen voor alle toepassingen.

(foto EREMU)

“Dankzij onze jarenlange expertise,
toewijding en klantgerichtheid is het
ons gelukt om succes te hebben in
tijden waarin niet alleen kwaliteit,
maar ook duurzaamheid én maatschappelijk verantwoord ondernemen
tot het DNA van onze bedrijfsstrategie
zijn gaan toebehoren.”
EREMU staat garant voor kwaliteit en
service door:
• Constante kwaliteitscontrole voor
de hoogst haalbare product- en proceskwaliteit
• Korte communicatielijnen om er
gezamenlijk voor te zorgen dat producten aan de verwachtingen van

de klant voldoen.
• Het voldoen aan internationaal geaccepteerde standaarden voor kwaliteitsmanagementsystemen zoals
IEC, UNE, NEMA, UL, CE en ISO
• Brede kennis en aanwezigheid
in diverse sectoren zoals olie &
gas,
scheepvaart,
spoorwegen,
machine
bouw, duurzame energie,
vermogenselektronica, industrie
• Internationalisering door een breed
netwerk van distributeurs wereldwijd en productie of verkoopkantoren in Spanje (San Sebastian en
Madrid), Mexico en Nederland

Frits Hardeman vertegenwoordigt met zijn medewerkers
FKH Batterijen BV. FKH adviseert over en verkoopt starten tractieaccu’s, omvormers, laders en verdeelsystemen.
Vanuit de vestiging in Nijmegen wordt door geheel Neder
land, België, Duitsland en Noord-Frankrijk geleverd. De ser
vice is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.
Slechts één telefoontje naar (024) 373 88 75 is voldoende
om direct geholpen te worden. Binnen de kortste keren
staat er een van de FKH-werkbussen voor het schip met
de benodigde apparatuur en uitrusting aan boord.
De storing wordt geanalyseerd; indien nodig is er ruil
apparatuur bij de hand. Ondanks geavanceerd uitgevoer
de schepen draait er zonder spanning niets aan boord.
Stroom is de bron. FKH zorgt voor plaatsing, het aanslui
ten van de batterijen en beproeft de installatie op deugde
lijkheid en u bent snel weer op weg.
FHK Batterijen. Persoonlijk advies en klantgerichte service.

www.fkhbatterijen.nl
www.eremu.es/nl

STAND A128

SET SAIL
f o r y o u r c a r e ee r
r

Set sail for a new career with Viking

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Viking is the market leader in the river cruise industry and continues to
Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt
add to its fleet each year. Join the Viking family now and experience for
seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Vikingyourself why we are proud to have the most loyal and long-standing crew
Familie wartet auf Sie!
in the industry.
For
our riveroder
shipsSCHIFFSFÜHRER
we are looking to fill
the following positions:
KAPITÄN
(m/w)
CAPTAIN or 1st/2nd OFFICER

We are also pleased to consider applications from the freight or tanker
Bei Eignung
werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult.
shipping
industry.
New
hires willSie
receive
training
for vikingcareers.com
their position.
Bewerben
sich extensive
noch heute
unter:
Apply today: vikingcareers.com
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Wij zoeken op korte termijn een

Management Assistant

Bevrachter
(v/m/x)

ter ondersteuning van een klein, slagvaardig team

Wij zoeken met spoed een Bevrachter (v/m/x) voor onze kantoren
in Rotterdam.
Over ons
HGK Shipping is de toonaangevende binnenvaartmaatschappij van Europa. Wij
zijn een pionierende partner in de droge-, gas- en chemicaliëntankervaart. 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.
Tegenwoordig werken meer dan 2500 mensen van Rotterdam tot Bazel onder de
paraplu van de HGK Group.

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen?

De volledige
vacature kunt u
door middel van de
QR-code zien.

HGK Shipping Rotterdam B.V.
Rudy Schouten
Tel: 010-4330911
mob. 06-55860696

De persoon die we zoeken, beschikt
over sterke communicatieve eigenschappen, een HBO werk- en denkniveau en organisatietalent. Hij of zij
heeft enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, heeft geen moeite
met een deadline halen en gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg.
We verwachten van de kandidaat dat
hij of zij de Nederlandse taal in woord
en geschrift uitstekend beheerst. Als
dat ook in Duits en Engels het geval is,
is dat zeker een pré.

Het werk is zeer afwisselend.
Onze onderneming is actief in verschillende branches. De Management
Assistant zal contacten onderhouden
met klanten en leveranciers en is
verantwoordelijk voor de planning
van bedrijfsactiviteiten.
Het is een baan voor 40 uur per week
met een beloning van € 2.000,- tot
€ 2.500,- per maand, afhankelijk
van ervaring.
Heb je interesse, stuur een mail
naar michelgonlag@gmail.com
of karin@binnenvaartkrant.nl

www.hgkshipping.de

2022_04_08_bevrachter_rotterdam_kleinmitQR.indd 1

08.04.2022 16:18:58

STAND

H142

MANOEUVRING
EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN
2,3 of 4 kanalen uitvoering | 220 - 955 kW (300 - 1300 pk)

STUURROOSTERS
103 - 662 kW (140 - 900 pk)

MARINE AIR
SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN
Startlucht- en werkluchtcompressoren

Official dealer
for Atlas Copco
marine compressors

VERHAAR OMEGA
T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com
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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.

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

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.

A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

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

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

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

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

Splendor
ms Mi-Deseo
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
110 x 11.45 x 3.63

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
3.212
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2015MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Caterpillar 3512C, 1.521 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2015

Livia
ms Laborieux
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
95 x 9.50 x 3.60
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
: 1963
2.374x 7.25 x 2.65
699
: Fabr.
1973Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj.
1981 type KTA 50M2, 1600Pk,
: 1963
Cummins,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj 1999
Bj. 1981

IN PRIJS VERLAAGD
TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Aqua
Linda
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 95 x 9.50 x 3.21
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 2.006 vanaf
Bouwjaar : 1973
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 B, 1467
Pk

Nieuwbouw
ms Caan duwboot

Afmetingen : 89.50
x 2.80
Afmetingen
: 19 xx 11.45
10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 1.672
Bouwwerf
Maasbracht
Bouwjaar : 2004
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Levering
conditie
In overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 (Koprevisie 2019
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-bij:: 50.000
uur), Maasbracht
1.521 Pk)
Bouwwerf
Tinnemans,
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
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Wij streven dag na dag de hoogste standaarden na. Bijna 40 schepen
en 350 medewerkers maken ons tot één van de grootste nautisch
management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Ben jij op zoek naar een job bij een bedrijf in volle ontwikkeling?
Een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling van haar
medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zijn een nautisch management bedrijf in volle ontwikkeling. Wil jij aan de
slag op een riviercruise bij een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling
van haar medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

STUURMAN

Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

Bij voorkeur in het bezit van een Rijn- en/of Donaupatent

1E/2E KAPITEIN
Wat we van jou verwachten
• lbv. Rijnpatent. min tot Mannheim
• Donaupatent is een plus
• Ervaring in de passagiersvaart
• Kennis van Duitse (en Engelse) taal

Hoe te solliciteren
Ben je de juiste persoon voor één van
bovengenoemde functies, dan kun je je
sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com

Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling, 4-2 of 4-4
• Een competitief salaris
• Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

31

MATROOS

In het bezit van een dienstboek met Rijn en Donau kwalificatie voor Matrozen
Wat we van jou verwachten
• Kennis van Duitse (en Engelse) taal
• Representatief voorkomen
Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling
• Een competitief salaris
• Cyprus of Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

Hoe te solliciteren
Ben je de juiste persoon voor één van
bovengenoemde functies, dan kun je je
sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com

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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Triofast is ‘The specialist in fasteners’
Bevestigingsmaterialen die doen wat u ervan verwacht, zelfs in uitdagende situaties en omgevingen.
Denk daarbij aan extreme duw- en trekkrachten, hitte, kou, chemische vloeistoffen, gassen en (zee)
water. Aangepaste, op maat gemaakte bevestigingsartikelen of spoedbestellingen; voor dit alles én
voor standaardbevestigingsmateriaal bent u bij Triofast aan het juiste adres.

Triofast BV - Ketelweg 61e - NL3356 LD Papendrecht - Nederland - T +31 (0)78 641 60 30 - E info@triofast.nl

www.triofast.nl

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

Wij zijn actief op zoek naar
4000t
schepen van 1000t tot 8000t
om onze vloot te versterken.
DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

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

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

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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De Waal speelt in op de toekomst
STAND H103.8
Nu Maritime Industry na twee jaar weer de deuren opent, is ook De Waal
als vanouds weer van de partij. De fraaie stand van de Werkendamse
machinefabriek is te vinden in de straat van Werkendam Maritime Industries.
De Waal toont onder andere het blijvend succesvolle Easyflow-roersysteem,
een QF-powerpack en een volledig opengewerkte schroefasinstallatie.
Vakkundige medewerkers staan de bezoekers graag te woord voor uitleg
over de producten.

De toekomst van de binnenvaart staat
centraal tijdens Maritime Industry
2022. Ook De Waal is hier altijd mee
bezig. Het bedrijf innoveert en ontwikkelt continu en speelt daarmee in op de
toekomst van de sector. Duurzaamheid
speelt hierin een belangrijke rol.
Een mooi voorbeeld is het Easyflowroersysteem, waar in de binnenvaart
veel vraag naar is, zowel voor nieuwbouw als ombouw. Meer dan honderd
bestaande schepen zijn intussen met
succes omgebouwd en praktisch alle
nieuwbouwschepen worden direct
voorzien van Easyflow.

Schroefasinstallaties
De medewerkers op de stand geven
bezoekers graag meer uitleg over de
Stuwa-schroefasinstallatie,
compleet
met De Waal-seals en de unieke hydraulische schroefasmoer.
De gehele installatie ziet er fraai uit en
de schroefas komt niet in contact met
water. Hierdoor kan er ook geen corrosie optreden. Door een geïntegreerde
bronzen zuigerring kan de schroef met
een eenvoudig oliepompje snel en met
geringe krachtsinspanning muurvast op
de schroefasnaaf gedrukt worden.
Bij demonteren kan door het fysiek
omdraaien van de hydraulische schroefasmoer, de schroef hydraulisch eenvoudig weer worden losgetrokken van
de naaf. Rondom de moer zijn halve
inkepingen aangebracht door de CNCmachine van De Waal in Werkendam,
waardoor de moer eenvoudig met een
borgpen geborgd kan worden, zonder
het gebruikelijke stalen stripje over de
moer te lassen. De moer is tevens met
een ‘gewone’ zeskant slagmoersleutel te
gebruiken.
De Waal is de enige fabrikant die een
hydraulische schroefasmoer standaard
meelevert bij alle schroefasinstallaties.
De unieke moer is ook los te koop.

De vakmensen van
De Waal bieden
optimale zorg aan
schroefassystemen
en afdichtingen.
(foto De Waal)

Duurzaam
De schroefasinstallaties worden compleet met afdichtingen, schroefasrem
en unieke hydraulische moer geleverd.
De machinefabriek heeft een eigen
gesloten afdichtingssysteem met binnen- en buitenseals. Ze zijn kosten
besparend en dragen bij aan een duurzaam milieu omdat ze gegarandeerd
lekvrij zijn.
De laatste jaren is er steeds meer vraag
naar ombouw van de schroefassmering
van vet naar een gesloten oliesysteem,
waarbij de schippers altijd kiezen voor
De Waal-buitenseals. Schepen moeten immers schoon zijn op schroefas
gebied. Het gesloten systeem van De
Waal houdt buitenwater tegen waardoor het smeermiddel niet meer in het
watermilieu terechtkomt.
Alle Stuwa-afdichtingen van De Waal
zijn gecertificeerd door Green Award.

Service en onderhoud

Optioneel kan het schroefasuiteinde voorzien worden van een Stuwastromingskap. Deze voorkomt corrosie
van de moer en zorgt voor een betere
afstroming van het water.

Leerbedrijf
Dat De Waal altijd nadenkt over de toekomst, blijkt ook wel uit het feit dat er
niet alleen maar wordt geïnvesteerd in
producten. Er is ook tijd en aandacht
voor het overbrengen van kennis aan de
jeugd. Zo worden er regelmatig werk
bezoeken georganiseerd waarbij, onder
andere, jongeren voor even kunnen
snuffelen aan de praktijk.
De Waal weet dat er een structureel tekort is aan technisch personeel en wil
graag een bijdrage leveren aan de oplossing voor dit probleem. Niet voor niets
is De Waal ook leerbedrijf. De moderne
en uitgebreide machinefabriek heeft

Alle roeren, stuurmachines en schroef
asinstallaties worden geëngineerd en
geproduceerd in Werkendam, door De
Waal zelf. Naast de aanschaf kunnen
klanten ook voor service en onderhoud
bij De Waal terecht. De vakkundige
medewerkers hebben veel ervaring en
kunnen snel schakelen. Een uitgebreide
servicedienst staat altijd paraat.
Vanwege de centrale ligging, kunnen
de monteurs gemakkelijk en snel uitrij
den. Met goed uitgeruste (hydrauliek)
servicebussen kan De Waal de klus
vaak snel klaren. Het serviceteam
wordt periodiek bijgeschoold, is voor
zien van alle benodigde certificaten en
werkt wereldwijd.
Het serviceteam van De Waal komt naar je toe!
Waar je schip ook ligt. Bel De Waal en ervaar
de service.

de huidige techniekleerlingen immers
veel te bieden. In de moderne en uitgebreide machinefabriek met moderne
CNC-machines, valt immers van alles
te leren. De Waal begeleidt studenten
die worden opgeleid tot allround CNCverspaner op het gebied van draaien,
frezen en kotteren. De machinefabriek
maakt van iedere leerling een allround
vakman, voor werk waar in de toekomst
een mooie boterham mee te verdienen
is.

QF Powerpack
De door De Waal zelf ontwikkelde,
frequen
tiegeregelde Stuwa QF-stuurmachine heeft vele voordelen. Omdat
de pompen alleen draaien als er een
stuurcommando wordt gegeven, is
er onder andere sprake van een lager
gasolieverbruik. Daarnaast is de standtijd van pompen, filters en elektro
motor langer.
De frequentiegeregelde Stuwa QF-stuurmachine wordt momenteel veel toegepast in de superjachtbouw maar is ook
geschikt voor binnenvaartschepen. Bij
deze stuurmachine wordt de frequentie
van de stroom geregeld, waardoor de
motor die de hydrauliekpomp aandrijft
in toerental gereguleerd wordt. Door de
elektra te regelen, is het proportionele
ventielsysteem overbodig. Op de professionele proefstand waarover De Waal
beschikt, worden alle stuurmachinesets
die de fabriek verlaten, uitgebreid getest
en van tevoren ingeregeld.
Kom tijdens Maritime Industry gerust
langs op stand H103.8. De vakkundige
medewerkers van De Waal staan bezoekers graag te woord!

www.dewaalbv.nl
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Open dag

18 JUNI 2022

Het resultaat mag er zijn. Dankbaar en ook een beetje trots laten wij graag ons vernieuwde
bedrijf aan iedereen zien. Op zaterdag 18 juni 2022 bent u tussen 10:00 en 15:00 uur van
harte welkom om rond te kijken in en om onze vernieuwde machinale werkplaats en
sfeervolle kantoorruimtes. De plaats waar onze medewerkers met nieuwe energie aan de
slag gaan om de mooiste dingen te realiseren voor al onze zeer gewaardeerde klanten.
Er wordt voor hapjes en drankjes gezorgd en ook voor kids is er wat te beleven!

Maritiem

Hoogendoorn MBI
Beatrixhaven 35
4251 NK WERKENDAM

Interieur

Graag tot ziens op onze open dag!

T +31 (0)183 308 383
info@hoogendoorn-mbi.nl

www.hoogendoorn-mbi.nl

Zoek
je een
(nieuwe)
baan?

Kom dan ook naar de Open Dag! Stel je vragen aan onze
medewerkers en schrijf je in voor een vrijblijvend gesprek.
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Terug van weggeweest bij de schadeafdeling van SAA Overvliet

Maak (opnieuw) kennis
met Patrick Schijf

SAA Overvliet is aanwezig
tijdens Maritime Industry.
Kom gerust langs voor een
praatje op stand D125 met:

STAND D125

dinsdag 17 mei:
Veronique SijbrandsBuitendijk, Laurens
Houtman, Carmen Vis
scher en Patrick Schijf

Patrick Schijf werkt sinds januari weer bij SAA
Overvliet. In dit artikel stellen we hem (opnieuw) voor.
Persoonlijk kennismaken kan op Maritime Industry.

woensdag 18 mei:
Els Oosse, Laurens
Houtman, Maurice van
Diggelen, Erwin Schuil en
Armand Lans

Wie ben je?
“Ik ben Patrick Schijf, 33 jaar oud. Ik ben geboren
in Zuid-Beijerland en woon inmiddels al een jaar of
25 in Numansdorp. Mijn hobby’s zijn onder andere
films/series kijken en voetbal. Ik ben dan ook trainer
van de jongens onder 19 bij mijn plaatselijke voetbalclub en ik heb bij de KNVB diverse trainersopleidingen gedaan. Het is enorm leuk om een team te managen en samen de doelen proberen te realiseren.”
Op welke afdeling ben je werkzaam?
“Op 1 januari 2022 ben ik begonnen op de coassurantieafdeling om schades in de binnenvaart te
behandelen. Daarbij was het de eerste periode voornamelijk kennismaken met nieuwe en oude collega’s,
diverse experts en verzekeraars. Inmiddels vol aan het
werk en met de afgelopen stormen in februari is er
genoeg te doen.”
Hoe zien je werkzaamheden eruit?
“Een werkdag begint met het in behandeling nemen
van nieuwe schades van de avond of nacht ervoor. Beoordelen hoe urgent de schade is en of expertise
gewenst is. Overleg met experts voeren en indien
nodig de tegenpartij aansprakelijk stellen. Als dat

donderdag 19 mei:
Arjan de Mik, Floor van
Dijk, Patrick Schijf en
Marc Grandia
Patrick Schijf. (foto SAA Overvliet)

loopt, dan bekijken welke expertiserapporten er zijn
binnengekomen en met verzekeraars bespreken wat er
vergoed kan worden.”
Waarom ben je terug bij SAA Overvliet?
“In mijn vorige periode bij SAA ben ik begonnen
op de volmacht afdeling voor zowel particuliere als
zakelijke claims. Daarbij kwam ik op een gegeven
moment in aanraking met de co-assurantie (beurs)
schades en dan met name de binnenvaart. Mijn opa is
vroeger schipper geweest en de markt trok mij direct
waardoor ik de ambitie had om deze schades te gaan
behandelen. Op dat moment was er bij SAA geen
plek, waardoor ik een korte tussenstap naar EOC heb

gemaakt. Sinds 1 januari ben ik terug op het oude
nest in Rotterdam.”
Wat is de grootste uitdaging als schadebehandelaar?
“Dossiers waarbij niet alles kan worden verhaald op
een tegenpartij, doordat er bijvoorbeeld discussie is
over de aansprakelijkheid of over een aftrek nieuwvoor-oud.”
Ga je je jubileum ditmaal wel halen?
“Ik ga er wel vanuit, de markt is continu in beweging en
om daarin werkzaam te zijn is bijzonder interessant.”

www.saa.nl/over-saa/overvliet

Glas in aluminium ramen

Alle denkbare soorten en vormen
gemonteerd in aluminium ramen
voorzien van scheepsglas volgens de
vastgestelde normen.

Scheepsglas

Glas los geleverd of gemonteerd in
verschillende toepassingen binnen de
scheepsreparatie en nieuwbouw; isolatieglas
voor stuurhuizen, scheepsglas in rubber en
pees in alle diktes en uitvoeringen.

Glas verlijmd (structurele scheepsbeglazing)

In de scheepsbouw is kit en lijm niet meer weg te
denken, Glass ’n fit is één van de weinige bedrijven
die zich volledig heeft gespecialiseerd in het verlijmen
van glas in verschillende uitvoeringen, met volledige
garantie en certificering. Dit geldt voor enkelglas,
isolatieglas en verwarmd glas.

Standnummer

D156
Peelbaan 7
5121 DB, Rĳen
T: +31 (0)10 - 437 71 11
E: info@glass-n-ﬁt.nl
W: www.scheepsglas.nl
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Bezoek ons op stand F112

Met de QuickShift®
vaart u comfortabeler dan ooit

E

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

manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het
beste tot z’n recht in combinatie met een EC600 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op
voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

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

High-end Cooling
Boxcoolers
Blokland ontwerpt, produceert en levert toonaangevende
koeling oplossingen voor de maritieme en industriële
sector. Van wisselaars, oliekoelers en beunkoelers tot
expansietanks en toebehoren. Ook voor reparatie en
reiniging van uw koelers bent u bij ons aan het juiste adres.

High-end Propulsion
Adres
Lelystraat 106
3364 AJ Sliedrecht
Neem contact op
+31 (0)184 413 789
verkoop@bloklandnonferro.nl

Keep
Moving
Forward

Unieke manier van werken
Blokland is in staat om systemen te leveren voor jachten
van 5 tot 60 meter en vele commerciële toepassingen.
Door overnames en continue investeren in nieuwe
productiecapaciteit en aangezien de techniek, engineering
en productie geheel in eigen huis wordt uitgevoerd, is
Blokland dé partner voor complete schroefas-systemen
en roeras-systemen incl. besturingssystemen.

www.bloklandnonferro.nl
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“Een schip gaat altijd varen,
maar de stabiliteit móét kloppen”

STAND G142

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
borgt samen met inspecteurs van verzekeringen en
expertisebureaus de veiligheid van de binnenvaart. Een
gesprek met directeur Johan Schot over de activiteiten
en worstelingen van zijn team.
DOOR SARAH DE PRETER

Als zoon van een binnenschipper studeerde Johan
Schot hts scheepsbouw in Dordrecht. Vervolgens
werkte hij twintig jaar bij de scheepvaartinspectie,
binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Johan heeft alles wat vaart gezien en gekeurd:
van roeiboten tot schepen van de Holland-Amerika
Lijn.
Hij heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken.
“Mij kon je ’s nachts uit bed bellen voor een stabiliteitsberekening”, vertelt hij enthousiast. Het mooie
aan schepen is dat ze nooit identiek zijn. Zelfs vijf
zusterschepen wijken altijd enigszins van elkaar af.
Scheepsbouwers streven dan ook voortdurend naar
verbetering.”

Stabiliteit
Bij scheepsbouw zijn er volgens Johan Schot geen
goed- of afkeuringen. “Uiteindelijk is ieder schip nog
naar zee gegaan. Zelfs de Vasa, het Zweedse oorlogsschip dat in 1628 tijdens zijn eerste reis na ongeveer
1.300 meter strandde. Scheepsbouwers denken niet
in problemen, maar in oplossingen. Een schip gaat
altijd varen. Maar als de stabiliteit niet goed is, moet
je durven zeggen: nee, zo gaat dat niet. Daarom zijn
we best streng, ook naar onze inspecteurs toe. Want
als het schip zinkt, staat de inspecteur voor de rechter
om het te verantwoorden.”
In Nederland besteedde de overheid scheepsinspecties al vanaf de jaren 80 steeds meer uit aan expertise
bureaus en experts van verzekeraars. In 2004 kampte
de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) met een
tekort aan inspecteurs. Johan: “Men stelde voor het
aan de markt over te laten, maar wat als die het niet
zou willen doen? We hadden al de Internationale
Vereniging voor het Rijnschepenregister (IVR) die op
basis van het Rijnreglement schepen keurde. Onder
Resi Hacksteiner is de IVR de administratieve kant
gaan doen.”
“Hiervoor werd de stichting NBKB opgericht. We zijn
sinds 2013 gemandateerd om in opdracht van de
overheid scheepsinspecties uit te voeren en de certificaten af te geven. Dit onder toeziend oog van de Raad
voor Accreditatie, die controleert of we aan de NENeisen voldoen.”
Johan was jarenlang hoofd van de afdeling inspectie
bij het NBKB. Vorig jaar vroeg NBKB-directeur Henk
Arntz hem zijn opvolger te worden. “Het bestuur
stond achter me en voor mij was de cirkel rond. Ik

Johan Schot waarschuwt: straks kunnen er geen (voorlopige) certificaten meer worden gemaakt doordat de
software van de Rijksoverheid waarmee het NBKB de certificaten maakt, verouderd is. (foto Sarah De Preter)

doe dit tot mijn 68e en heb dan alles gedaan wat ik
wilde doen.”
Het NBKB-team telt acht medewerkers. Heleen Huizinga is Johan opgevolgd als hoofd van de afdeling
inspecties. “We werken zonder winstbejag, maar
moeten wel onze eigen broek ophouden. We voeren
zelf geen inspecties uit, maar werken samen met 35
inspecteurs van verzekeraars en expertisebureaus. Als
NBKB verzorgen we de administratie en controleren
we de werkzaamheden en rapportages van de inspecteurs. We proberen hen regelmatig bij elkaar te brengen zodat ze kunnen klankborden, elkaar kunnen
helpen en versterken.”
Circa vijf jaar geleden kreeg Johan Schot het voor
elkaar dat scheepseigenaren meer dan een jaar vóór
het aflopen van hun certificaat mochten laten keuren.
“Dat was vroeger drie maanden, waardoor schippers
het ene na het andere voorlopig certificaat kregen. Dat
kostte telkens 55 euro. Door net als bij het ADN een
jaar van tevoren te gaan keuren, is het aantal voorlopige certificaten flink gedaald. Het was ook een uitkomst voor de passagiersvaart, die niet tussen maart
en september gekeurd wilde worden.”

Wrijfhout
Schepen worden gekeurd volgens de wet: de ES-TRIN.
Die krijgt iedere twee jaar een update en is een bijzonder lijvig regelboek. “Zó dik zelfs dat ook wij soms ILT
moeten vragen hoe het zit. En er komt nog meer bij,
want op het vlak van motoren zit er een wereld aan te
komen. Een scheepscertificaat telt veertien pagina’s en
omvat veel zaken die ook in de ES-TRIN staan. Dat is
wel een beetje doorgeschoten.”
“In Nederland moeten zelfs álle drijvende vaartuigen
een certificaat hebben. Niet alleen drijvende vaartuigen op de vaarwegen, zoals in Duitsland. Inspecteurs
staan soms als frontsoldaten te praten. Als NBKB zijn

we vaak het wrijfhoutje tussen scheepvaart en overheid en tussen inspecteurs en schippers, maar wij
maken nu eenmaal de wet niet. We kunnen wel richting overheid aangeven op welke vlakken iets niet
goed gaat.”

Blijven varen?
Inspectie en certificatie draaien om veiligheid. Daar
is en blijft de scheepseigenaar volgens Johan Schot
verantwoordelijk voor. “Als schipper ben je ondernemer. Je weet hoe je een schip moet behandelen, maar
het moet ook aan de regels voldoen. Wij helpen je
zodat je zeven jaar zonder problemen kunt varen. Als
je alles op orde hebt en inspecteurs komen op het
juiste moment en de juiste manier inspecteren, duurt
een inspectie niet zo lang.”
En zou het originele certificaat volgens Johan binnen
vier weken weer aan boord moeten zijn. Maar dit laatste kan het NBKB vanaf half juli niet meer garanderen.
Er kunnen zelfs helemaal geen (voorlopige) certificaten meer worden gemaakt doordat de software van
de Rijksoverheid waarmee het NBKB de certificaten
maakt, verouderd is.
“Ik heb hier zes jaar geleden al voor gewaarschuwd.
Helaas zonder resultaat. We hebben als NBKB
zowel de brancheorganisaties als het ministerie op
de hoogte gesteld. We willen straks niet het verwijt
krijgen dat het onze fout is. Verder heb ik een brief
gestuurd over het feit dat Nederland als enige nog
communautaire certificaten uitgeeft. Er komt een
moment dat schippers daar in het buitenland problemen mee krijgen…”
Bezoek het NBKB op Maritime Industry,
stand G142. Of kijk op www.nbkb.nl.

Nieuw bij DCS: Humphree trim- en stabilisatiesystemen
Sinds eind 2021 is DCS Marine Waterjets after
market dealer van het Zweedse bedrijf Humphree.
Met dit merk, bekend om zijn trim- en stabilisatiesystemen, breidt DCS het assortiment uit.
DCS is verdeeld in twee divisies. DCS International
BV is de Benelux-distributeur van Kobelt voor de leve-

ring en installatie van elektronische en mechanische
motorbedieningen, schroefasremmen en stuurwerken. DCS International is ook leverancier en producent van Orscheln trek- en duwkabels.
De divisie DCS Marine Waterjets BV is gespecialiseerd
in waterjetvoortstuwing voor snelle schepen. De
trim- en stabilisatiesystemen van Humphree zijn een
mooie aanvulling op de waterjetvoortstuwingen.

Humphree

(foto Humphree)

Sinds 2002 ontwikkelt Humphree premium producten voor de maritieme commerciële en niet-commerciële markt die een significant verschil maken op zee.
Voor semi-planerende en planerende vaartuigen zorgen de op interceptor gebaseerde stabilisatiesystemen
ervoor dat minder rol- en stampbewegingen ontstaan.

Ze resulteren ook in de beste prestaties, het laagste
brandstofverbruik en veilige comfortabele bochten.
De trimvlakken van de interceptor bieden het meest
efficiënte trim- en stabilisatiesysteem op de markt.
Humphrees elektrisch vinstabilisatiesysteem stabiliseert de boot voor anker en over het hele snelheids
bereik met unieke prestaties – ook tijdens bochten die
integreren met de besturing van de boot.
Met de combinatie van interceptors en vinstabilisatoren krijgt de scheepseigenaar de exclusieve mogelijkheid om zijn vaartuig volledig comfortabel te besturen. Het is veilig, of je nu voor anker ligt of aan het
cruisen bent.

www.dcsint.nl

STAND F105
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STAND D102

24/7

De zekerheid van continuïteit

SERVICE

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

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

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

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

Nieuwbouw
Constructiewerk
Onderhoud

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

38.700,77.500,-

+31 475 46 55 55 / +31 6 10 35 41 29
Bunkerhaven 5, 6051 LR Maasbracht
info@scheepswerfmaasbracht.nl
www.scheepswerfmaasbracht.nl
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Dé leverancier van
leidingsystemen en apparaten
Willems Piping & Equipment is dé leverancier van leidingsystemen en
apparaten. Specialismen zijn de binnenvaart en industrie.
Willems kan hiervoor het gehele traject leveren van ontwerp, engineering,
productie tot en met montage met eigen montageploegen. De leidingsystemen
en apparaten kunnen naar keuze gefabriceerd worden uit staal, roestvaststaal,
duplex of super duplex. Tientallen schepen zijn voorzien van een door Willems
Piping & Equipment geleverd laad-lossysteem. Vele industriële plants zijn
Ook levert Willems Piping & Equipment complete leidingbruggen die eventueel
in de eigen werkplaats volledig zijn geprefabt.
Willems beschikt over alle vereiste certificeringen, zoals EN 1090-1 EXC.3 en
EN ISO 3834-2.
Bel voor een afspraak en ervaar hoe Willems Piping & Equipment met u
meedenkt en van A tot Z ontzorgt.

Bezoek onze stand op Maritime Industry
Evenementenhal Gorinchem 17 t/m 19 mei

Waterstraat 24
6657 CP Boven-Leeuwen

Stand I128

T +31 487 74 56 00

STAAL - ALUMINIUM - RVS

Willems Piping & Equipment is onderdeel van Willems Boven-Leeuwen

voorzien van tanks en leidingsystemen van Willems Piping & Equipment.

WILLEMS.NL

Innovatieve Specialist

• Afbouw schepen
• Inbouw motoren
• Pompsysteem
• Leidingwerk
• Constructiewerk
• Vloeren
Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam . T 085-040 48 00 . M 06-835 26 326 . info@ccm3.nl . www.ccm3.nl
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SEKO elektrotechnische
installaties en paneelbouw

Focus op verduurzaamen

Arie den Toomweg 37,
3089 KA Rotterdam
tel.: +31 (0) 88 501 25 60
cleanops@burando.eu
www.burandobarging.com

Rivierdijk 350
3372 BS Hardinxveld-Giessendam
T +31 (0)184 611166
24/7 storingsdienst:
T +31 (0)85 743 0270
info@sekobv.nl
www.sekobv.nl

NU OP DE BEURS SOLARLUIKEN
De eerste luiken met zonnepanelen
BEZOEK ONS TIJDENS DE BEURS
MARITIME INDUSTRY 2022
WANNEER? 17, 18 EN 19 MEI

.

STANDNR

F117

Bezoek ons op stand J127

SCHEEPSLUIKEN
STUURHUTTRAPPEN
LUIKENWAGENS
RADARMASTEN
GANGWAYS

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

Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, BE
Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

www.blommaertalu.COM
T. +32 (0)3 353 26 89
I. info@blommaertalu.be
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“Huidige schepen verbeteren om vloot te actualiseren”

Oonincx Scheepsonderhoud breidt uit met
werkschepen
STAND L132

Oonincx Scheepsonderhoud
is ook gespecialiseerd in het
plaatsen van flowmeters.

De afgelopen jaren was Oonincx Scheepsonderhoud
(OSO) ook actief op het gebied van nieuwbouw
van tankers en vrachtschepen. Het Werkendamse
bedrijf concentreert zich echter weer vooral op
scheepsonderhoud en reparaties. Daar ligt de basis
en daar ziet OSO nog volop nieuwe mogelijkheden.
Daarnaast richt het bedrijf zich op het ontwerp en
de bouw van werkschepen.

Tijdens Maritime Industry 2022 staat de toekomst van
de binnenvaart centraal. De huidige maatschappelijke
onzekerheid – onder andere op het gebied van
verduurzaming en wetgeving – is volgens OSO voor
veel binnenvaartondernemingen reden om een pas
op de plaats te maken met nieuwbouw. Ook de prijs
stijgingen van grondstoffen en van motoren als gevolg
van de invoering van Stage V zijn hierop van invloed.
Desondanks ziet OSO-directeur Jaap Oonincx juist veel
mogelijkheden voor de toekomst. “Dit is een tijd om te
investeren in verbeteringen aan de huidige schepen die
in de vaart zijn. Zo zorgen we ervoor dat onze Nederlandse binnenvaartvloot weer wordt geactualiseerd.”
“Ook zien we mogelijkheden onze kennis, op het gebied van nieuwbouw, in te zetten voor het ontwerpen
en bouwen van werkschepen. Maatwerk staat hierbij
centraal, zodat we de klantwensen één op één weten
te vertalen naar een praktisch ontwerp.”

Scheepsonderhoud
Scheepsonderhoud is een ruim begrip. OSO focust
zich op technisch onderhoud, waarbij het alle voorkomende werkzaamheden in de machinekamers
verricht. Denk aan aanpassingen aan het leidingwerk
en het vervangen van systemen. Het gaat van dekwastot hydrauliekleidingen. Of bijvoorbeeld wanneer de
machinekamerpompen, in samenwerking met zusterbedrijf Liquid Control Trading (LCT), moeten worden
vervangen.
Ook reviseert OSO alle voorkomende pompen. Ze
worden aan boord gereviseerd, of in de werkplaats.
Alles om het schip weer zo snel mogelijk in de vaart
te krijgen.
Het is belangrijk regelmatig onderhoud aan het
leidingwerk en de pompen te doen, aldus Jaap
Oonincx. Dat verlengt de levensduur en voorkomt
onnodige reparaties. Uitlaatlekkage is bijvoorbeeld
een vaak voorkomend probleem, waarbij de pakkingen worden vervangen en de uitlaat van nieuwe isolatie kan worden voorzien.
OSO verzorgt ook schadeherstel. Door te werken met

THG Transportvermittlungsund Handelsgesellschaft mbH

kundige ijzerwerkers en lassers, houdt Oonincx het
ambacht van strekken en krimpen in ere.

Hermotorisering en classificatie
Hermotorisering is ook een klus waar OSO goed mee
uit de voeten kan. Inclusief levering van de nieuwe
motor. Dit geldt ook voor generatorsets: het uitbouwen, transport naar het revisiebedrijf en dan weer
terug inbouwen is geen probleem.
Veiligheids- en bouwkundige eisen komen aan bod
bij het classificatieproces. Dat kan soms ingewikkeld
zijn en rompslomp geven. De vakmensen van OSO
begeleiden scheepseigenaren hier geregeld bij en
adviseren dan meteen ook over eventueel benodigde
aanpassingen. Op die manier nemen ze de schipper
veel werk uit handen.
Van het hellingen tot aan de kleinste reparaties… De
mannen van OSO komen aan boord om de zaak in
kaart te brengen, te overleggen met het classificatiebedrijf en onderaannemers aan te sturen. Als leidingwerkspecialist reviseren zij tijdens het klasse maken
de afsluiters, over- en onderdrukventielen en persen
ze de leidingstraat weer af. Ook reviseren zij bijvoorbeeld de rembanden van de ankerlieren en nemen zij
een lierentest af om de remkracht te meten.
OSO is verder gespecialiseerd in het plaatsen van
flowmeters. Nauwkeurig uitlossing is voor sommige
opdrachtgevers een meerwaarde. Oonincx werkt met
een slim doordacht systeem, waarbij na het inmeten
de aanpassingen aan het leidingwerk prefab worden
voorbereid, zodat het plaatsen van de flowmeter vlot
kan gebeuren.

Bei uns finden Sie alles, was Ihr

Werkschepen
Momenteel is men bij OSO druk in de weer met de
bouw van een werkschip voor een Zwitserse opdrachtgever. “Voor ons is het belangrijk in de bouw van dit
type schepen om de klantwensen goed te vertalen in
het ontwerp”, zo licht Jaap Oonincx de werkwijze toe.
“Voor een klant waarvoor we eerder twee werkvletten
leverden en een containerduwboot bouwden,
realiseren we nu een maatwerk-werkschip. Centraal in
het ontwerp staat de uitvoering van werkzaamheden,
die het schip optimaal inzetbaar zal maken. In dit
ontwerp betekent dit een in hoogte verstelbaar stuurhuis, een hoge pushbar en op verzoek van de klant
een uitvoering met dubbele motoren.”
De oplevering van het schip wordt verwacht in week 25.

www.oso-bv.nl

begehrt!

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Obere Gasse 24
97828 Marktheidenfeld
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Oonincx Scheepsonderhoud houdt het reparatiewerk in ere.
(foto’s OSO)

0049 9391 6006-0
0049 9391 6006-10
info@bvg-thg.de
www.thg-bvg.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Maritime Industry Stand D204
Christian Hochbein und Team

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl
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• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…
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www.modelbouwgroepdevel.nl

Standnummers
J123 en J124

17, 18 en 19 mei 2022

GANGBOORDPRAATJE
OP DE MARITIME INDUSTRY?

Wat wij doen:
Specialist in aggregaten en motoren
Revisie van aggregaten en motoren
Inbouw, installatie, onderhoud
en reparatie op locatie
Noodstroominstallaties
24-uurs storingsdienst

17.18.19 mei 2022
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

Griendweg 39 • 3295 KV ‘s-Gravendeel • T+31 (0)78 - 673 37 99 • info@vandalenaggregaten.nl • www.vandalenaggregaten.nl
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Eremu Benelux helpt de
binnenvaartschepen door het
fabriceren en leveren van
WALSTROOM TRANSFORMATOREN
Een scheidingstrafo is de oplossing voor
aardlekproblemen bij aanleg walstroom.
De installatie bij veel binnenvaartschepen is
niet ontworpen voor de walstroom en

BEZOEK ONS OP
STAND C101

hierdoor vliegt de aardlekschakelaar er
vaak uit. Ook kan er galvanische corrosie
ontstaan waardoor het metaal onder
invloed van elektrische stroom weggevreten
wordt. Om dit allemaal te voorkomen levert
Eremu Benelux standard walstroom
transformatoren van 16, 32, en 63 Amp
met inschakelstroom beperking tot minder

VAKMANSCHAP EN LIEFDE
VOOR DE BINNENVAART

dan 1x Inom.

EREMU BENELUX B.V.
Vivaldistraat 107
2901 HE Capelle aan den IJssel
Tel. +31 (0)6 23 32 52 51
e-mail: admin@eremu.eu

Standnummer

H147

WWW.EREMU.EU

Advertentie Eremu 130 x 188 mm.indd 1

Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Markt 13A
7241 AA, Lochem (Nederland)
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo (Serbia)
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com

6-4-2022 11:54:07

Nu verkrijgbaar

GOEDE
SERVICE EN
PERSOONLIJK
CONTACT

DE PARTNER VOOR UW
SCHEEPSDIESELMOTOR
GJV Diesel Service is gespecialiseerd in reparatie,
revisie, hermotorisering, keuring, onderhoud en
verkoop van alle merken scheepsdieselmotoren.
Bij GJV Diesel Service zijn de wensen en de eisen
van de klanten de belangrijkste zorg. Onze kennis
en ervaring op het gebied van dieselmotoren staan
garant voor een gedegen advies aan onze klanten.

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL

Gert-Jan Vlot
06 51 78 52 77
Gerlinde Vlot
06 53 54 38 15
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BEZOEK ONS OP STAND F106

Slimme elektrisch
aangedreven
pompoplossingen
Al meer dan 40 jaar toonaangevend in duurzaamheid,
kwaliteit, efficiency en gebruiksgemak.
Dat is wat we noemen Pumping Excellence.

Meer informatie?
U vindt ons op de Maritime
Industry beurs te Gorinchem,
stand D.153

Al meer dan 50 jaar dé specialist in
ladingverwarming voor de binnenvaart
• Hoge eﬃciëntie
• Hoogwaardige kwaliteit
• Bedrijfszeker
• Onderhoudsarm
• Gecertiﬁceerd en vakkundig 24/7 serviceteam
VOLG ONS







www.marflex.com
Baarnsche dijk 6 A8 • 3741 LR Baarn •  + 31 (0)35 303 4910 • www.konutherm.nl
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Elektrische watertaxi’s veroveren Rotterdam
STAND E108
Sinds een jaar vaart Watertaxi Rotterdam met
meerdere elektrische boten. In april 2021
werd de vloot uitgebreid met de MSTX31, een
100 procent emissievrije watertaxi met een
vervoerscapaciteit van 40 passagiers.

Het vaartuig was het eerste van een serie
nieuwe, elektrisch aangedreven watertaxi’s. In de loop van dat jaar kwamen
nog twee 40-persoons watertaxi’s in de
vaart. Ook voor de fietsveerdiensten
Feijenoord-Kralingen en CharloisKatendrecht zijn twee elektrisch aangedreven schepen in aanbouw, met een
capaciteit van twaalf passagiers en hun
fietsen.
Watertaxi Rotterdam investeert fors in
duurzaamheid, met als belangrijkste
ambitie om een toekomstbestendige,
schone en efficiënte haven te realiseren.
“De afgelopen jaren hebben we onder
meer geïnvesteerd in zonnepanelen op
de daken van onze werf, kantoor en
andere voorzieningen”, vertelt Daan van
der Have, mede-eigenaar van Watertaxi
Rotterdam. “Bovendien kijken we actief
naar hoe we onze watertaxi’s kunnen
verduurzamen. Met name de energie die
aan boord moet worden meegenomen,
is een uitdaging die vraagt om een
onconventionele aanpak. Als eerste stap
in de verduurzaming hebben we enkele
jaren geleden een plug-in hybride watertaxi aan onze vloot toegevoegd, die het
mogelijk maakte om binnen de haven
elektrisch te varen. In navolging hiervan
hebben we een kleine watertaxi omgebouwd naar 100 procent elektrisch.”
“Van beide projecten hebben we veel
geleerd. Zoveel, dat we in de aanbesteding van de gemeente Rotterdam
durfden te beloven dat we op de korte
trajecten (< 2 kilometer) 100 procent
elektrisch vervoer zouden inzetten.
Hiermee sluiten we aan bij de ambitieuze doelstelling van de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH) en het Havenbedrijf
om in 2030 een volledig emissievrije
vloot in de vaart te hebben.”
In de toekomst zullen ook de snelle
watertaxi’s emissieloos worden uitgevoerd, vertelt hij. “Op basis van welke
techniek dat zal zijn, is nog niet bekend. De ontwikkelingen op dit vlak
gaan immers razendsnel.”

Veilig
Na het winnen van de aanbesteding
heeft Watertaxi Rotterdam formeel
opdracht gegeven aan Waterweg Rotterdam, de eigenaar van de schepen en
bijbehorende infrastructuur, om de zero
emissie watertaxi’s te bouwen. “Omdat
op de schepen mensen worden vervoerd,
hebben wij gekozen voor een energie
systeem met vloeistofgekoelde lithiumion accu’s die aan alle kanten beveiligd
zijn”, vertelt Wil van den Doel, Hoofd
Technische Dienst bij Waterweg Rotterdam. “We hebben een profiel opgesteld
met de hoeveelheid energie die de schepen op hun vaarroute verbruiken. Ook
hebben we berekend hoe vaak en hoe
lang zij tussen de spitsuren door bijgeladen kunnen worden, op basis waarvan

De MSTX31 was de eerste 100 procent elektrisch aangedreven
Watertaxi in Rotterdam. (foto Top Systems)

we de juiste accucapaciteit hebben
bepaald.”
Voor het ontwerp en de levering van het
energiesysteem nam Waterweg Rotterdam contact op met Top Systems, waarmee het bedrijf al goede ervaringen had.
“In het verleden heeft Top Systems al een
MG Energy Systems-energiesysteem voor
de hybride watertaxi geleverd. Bovendien
nemen we op kleine schaal omvormers,
laders en installatiemateriaal van Victron
Energy af.”
Van der Have: “Ook voor dit project kon
Top Systems de accu’s leveren die het
best voldeden aan onze kwalificaties.
Bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid,
kwaliteit en duurzaamheid.”
Van den Doel: “De geselecteerde
lithium-ion accu’s onderscheiden zich
onder meer door een hoog aantal laadcycli (> 9.000), lange levensduur, laag
eigen gewicht en optimale efficiëntie,
waardoor tussentijds laden mogelijk
wordt. Uniek is ook de temperatuurstabiliteit. Dankzij een uitgekiend ontwerp
worden de accu’s continu op een ideale
temperatuur van 15-25°C gehouden.”

Redundant accupakket
De vijf e-watertaxi’s zijn technisch
identiek. Het accupakket is bovendien
redundant (dubbel) uitgevoerd, vertelt
Norman Heins, sectorspecialist Energy
Storage Systems bij Top Systems. “Per
boot zijn zestien lithium-ion accu’s, die
de elektromotoren van stroom voorzien.
In ons ontwerp moesten we rekening
houden met een aantal specifieke wensen en eisen. Bijvoorbeeld voor de
capaciteit van het accupakket. De schepen moeten de hele dag een kruissnelheid van 15 kilometer per uur kunnen
halen. Hier geven wij invulling aan met
zestien accu’s van 7,4 kW/h per stuk,
totaal 118,4 kW/h per schip.”
Een andere wens vormden de verplichte
certificeringen. “Het gaat om commerciële boten waarop passagiers worden
vervoerd. Daarom moeten de accupakketten aan bepaalde, zware certificeringen voldoen. Ons accupakket beschikt
onder meer over een DNV-GL certificaat.
Waterweg Rotterdam en Watertaxi
Rotterdam wensten echter ook een IEC
62619/620-certificering voor de lithiumion accu’s, die bijvoorbeeld betrekking
heeft op de veiligheid en levensduur van
de accu’s.”
Om een optimale veiligheid te borgen,
worden de lithium-ion accu’s zorgvul-

dig geconditioneerd met behulp van
koelwater. “Eveneens is in de accu’s een
brandblussysteem ingebouwd, waarmee
de systemen aan de hoogste veiligheidsgraad voldoen. In geval van calamiteiten
gaat automatisch een ventiel open en
zetten de accu’s zichzelf volledig onder
water. Ook is aan de accu’s een rookgasafvoersysteem gekoppeld, waardoor
eventuele rookgassen gegarandeerd naar
buiten worden afgevoerd.”

Ontwerp
Verantwoordelijk voor het ontwerp en de
bouw van de emissieloze watertaxi’s is
Alumax Boats, specialist in handgebouwde en zeewaterbestendige aluminium
schepen én vaste huisleverancier van Waterweg Rotterdam.
Volgens directeur Remko Germeraad is
de keuze voor aluminium in dit project
een logische. “Aluminium is oersterk,
licht van gewicht, onderhoudsvrij en
kan lang in het water blijven liggen.
Omdat we de schepen volledig met de
hand maken, kunnen we bovendien tot
in detail op de nieuwe omstandigheden
inspelen.”
“Elektrisch varen is namelijk een heel andere materie dan varen met een verbrandingsmotor. Met een verbrandingsmotor
heb je veel meer vermogen, waardoor
de boot planeert, vertelt hij. “Elektrisch
varen is daarentegen meer balanceren
met een schip dat door het water vaart.
De watertaxi’s moeten zo soepel mogelijk door het water glijden. Dit vraagt om
een andere vorm, afmeting en belasting,
afgestemd op het traject dat de schepen
gaan varen. In nauwe samenwerking met
Waterweg Rotterdam hebben wij het ontwerp voor de watertaxi’s gemaakt. Ook
hebben we actief meegedacht over de
technische specificaties. Een uitdaging,
omdat we naast het havenreglement
ook te maken hebben met de ES-TRINstandaard, met technische voorschriften
die noodzakelijk zijn voor de veiligheid
van op Europese binnenwateren varende
binnenschepen.”
In aanvulling op de bouw van de schepen
verzorgt Alumax Boats ook de inpassing
van het energiesysteem. Een hele klus,
volgens Germeraad. “De afmeting van de
watertaxi’s en de afmeting van het batterijpakket inclusief verplichte beveiligingsen koelsystemen moeten namelijk perfect
op elkaar worden afgestemd. Top Systems
heeft ons hierbij uitstekend begeleid.”

Extreem snel laden
De zestien lithium-ion RS-accu’s van
MG Energy Systems onderscheiden zich
door een zeer hoge energiedichtheid.
Dit betekent dat de accu’s extreem snel
geladen en ontladen kunnen worden,
aldus Heins. “Voor de monitoring van
het accusysteem worden 2 MG Energy
monitors plus een Victron Cerbo GX
Touch 50 display geïnstalleerd op het
dashboard van de schipper. Elk pakket
van acht accu’s beschikt over zijn eigen
MG Energy Monitor, die het accusysteem bestuurt én bewaakt. Het hogeresolutiedisplay met touchscreen toont
alle belangrijke batterijparameters in
één oogopslag.”
De Victron Cerbo GX monitort het
complete accusysteem en garandeert
een constante verbinding met de vaste
wal. “Per acht accu’s wordt bovendien
een MG Master LV 72-96V/500A M12
Battery Management Systeem (BMS)
geïnstalleerd, die alle technische informatie uit de accu’s verzamelt. In dit
systeem is bovendien een hoofdrelais
opgenomen. Indien de accu’s (bijna)
leeg zijn of wanneer de accutempera
turen te hoog oplopen, dan schakelt de
BMS het systeem automatisch uit. Net
als de accupakketten, zijn ook de BMSsystemen redundant uitgevoerd.”

Load Balancing
Het energiesysteem betreft een 96 Voltsysteem. Omdat aan boord ook behoefte is aan 230 Volt wisselstroom, is een
industriële omvormer (110/3000 230V)
toegevoegd die de 96 Volt accuspanning omzet in 230 Volt wisselspanning.
De omvormer heeft een vermogen van
3.000 W. Ook is een zestal acculaders
opgenomen.
“De wens van Waterweg Rotterdam en
Watertaxi Rotterdam is om ’s nachts
meerdere boten tegelijk te kunnen opladen”, aldus Heins. “Om te voorkomen
dat hierbij meer vermogen wordt gevraagd dan een standaard autolaadpaalsysteem kan leveren, heeft MG Energy
Systems speciaal voor dit project Load
Balancing-software ontwikkeld. Dankzij
deze software in combinatie met het
Load Balancing-systeem in de autolaadpaal wordt het beschikbare vermogen
netjes verdeeld over de aangesloten
watertaxi’s. Hierdoor raakt het stroomnetwerk niet overbelast.”

www.top.systems
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Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

DE SPECIALIST IN
SCHEEPSVERWARMING!
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POST MARINE HEATING STAAT VOOR KORTE LEVERTIJDEN, GOEDE SERVICE
DOOR GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!
Wilt u graag behaaglijke warmte aan
boord? Dan bent u bij Post Marine
Heating B.V. aan het juiste adres. Wij
hebben jarenlange ervaring met het
ontwerp en productie van betrouwbare
verwarmingssystemen. Voor iedere
situatie hebben wij een geschikt systeem
voor handen, wat past bij uw wensen.
De voordelen van onze kachels
• Zeer goede prijs-kwaliteit verhouding
(productie & verkoop onder één dak)
• Klein formaat
• Degelijke constructie
• Eenvoudige bediening
• Onderhoudsarm en geluidsarm
• Betrouwbaar
• 0% Roet-uitstoot (Blue-Line)
• Laag energie en brandstofverbruik

ASTO
EEN EIGEN
EIGEN DOK,
DOK, MET
MET EEN
EEN
ASTO SHIPYARD
SHIPYARD BESCHIKT
BESCHIKT OVER
OVER EEN
INWENDIGE
EEN
INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN
TOTAAL
TON.
TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
PRIJS
VANAF

€ 2150 (EXCL. BTW)
Assortiment
In onze Blue-Line, Caminus en Smart-Line
serie vindt u een groot aantal oliegestookte
scheepsverwarmingsinstallaties, variërend in
capaciteit, afmeting en emissie-uitstoot en
optie tot warmwatervoorziening. Voor een
totaaloverzicht verwijzen we u naar www.
postmarineheating.com

Boeg
voor
Boeg of
of achterschip
achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor
reparatie
gewisreparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewis-

PERFECTIE IN ALLES

seld,
Het
seld, roeren
roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het
dok
de
dok is
is efficiënt
efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de
stand
uitvoering
grote
uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien
de grote
TO BE EXACT.
C122
functionaliteit
functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.

Goede en betrouwbare service
Doordat wij het gehele proces van ontwerp
tot installatie in eigen hand hebben, kunnen
wij u optimaal van dienst zijn.

Boezem 20a 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211
info@postmarineheating.com www.postmarineheating.com

NIEUWBOUW EN OMBOUW
DOKKEN, ONDERHOUD EN
REPARATIE
SCHEEPSINTERIEURBOUW

JAN & GEERT
TINNEMANS

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok

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

f

in

JACHTBOUW EN
JACHTREFITS
TINN-SILVER
ALUMINIUM (BIJ)BOTEN

 Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht NL  +31 475 46 19 59  info@tinnemansfs.com

www.tinnemansfs.com
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Keeping you cool in stand D118
STAND

H103.14

DÉ SPECIALIST IN
SCHOTELANTENNES
EN CAMERA SYSTEMEN
Camera Systemen
•
•
•
•

Speciaal ontwikkeld voor de scheepvaart
Starlight lichtgevoelige camera’s
Aansturing voor diverse type camera’s
Anticorrosie camera behuizingen

Satelliet systemen
•
•
•
•

Travelvision satellietsystemen
Deskundige installatie
Optimale service
Onderhoud van alle toonaangevende merken

Satelliet abonnementen
•
•
•
•

• Airconditioning
• Mechanische ventilatie

Een compleet en exclusief pakket voor ultiem kijkplezier
Inclusief Ziggo Sport Totaal en Film 1 zenders
Korting met 2e en 3e abonnement
Optioneel ESPN sport

Dacom Werkendam B.V.
Ir. Lelystraat 10 - Werkendam
T. +31 (0)183 501 707

• Overdrukinstallaties
• Koel/vries installaties

dacomwerkendam.nl

Kerkeplaat 8A, 3313 LC Dordrecht T 085 486 13 50 info@climalogic.nl www.climalogic.nl

NU LEVERBAAR!
De Wärtsilä 14 met Stage-V

Lees meer op wartsila.com/wartsila14
VOORDELEN
• Toepasbaar als voortstuwingsmotor en generator set
• Verkrijgbaar in 12- en 16-cilinder
• Vermogen van 749-1340 kWm in voortstuwing en 675-1155 kWe in hulp- en dieselelektrische configuratie
• Compact en de zuinigste in zijn klasse
Bezoek ons op MARITIME INDUSTRY 2022
17-19 mei | Evenementenhal Gorinchem | Nederland | STAND I138

Scan mij om je aan te melden
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Bezoek ons op stand
nummer J126
van de beurs
Maritime Industry

Van Gemert
ouderwet

se

service

Schroef Reparatie

Persoonlijk contact & VAKMANSCHAP

Wij repareren vaste schroeven en
schroefbladen van verstelbare
installaties in de pleziervaart,
binnenvaart, duw- en sleepvaart,
offshore, baggerij, zeevaart
en de visserij. Met meer dan
250 jaar persoonlijke ervaring in
schroefonderhoud zorgen wij
dat uw schroef in topconditie
bij u terugkomt!

Onze werkzaamheden bestaan niet
enkel uit reparaties maar we kijken
ten allen tijden naar het optimaal
renderen van uw scheepsschroef.
Wij kunnen uw ideale diameter
berekenen en aanpassen.
Ook kunnen wij de spoed berekenen
en/of aanpassen voor een beter
rendement. Tevens balanceren wij
uw schroef.

Onze ervaren en vakbekwame
mensen zijn gecertificeerd om
werkzaamheden te verrichten
onder keur voor alle bekende
classificatiebureaus.
Onze werkplaats is inpandig
gevestigd in de machinefabriek
van Sepers Group. Hierdoor
kunnen wij u snel en zeer
vakkundig helpen

Tel.: 06 34104808 www.vangemertschroeven.nl
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Stichting Limena: “Het beste na thuis”
STAND H135
Als kinderen naar het internaat gaan, is dat een grote verandering. Niet alleen voor de kinderen, maar
ook voor de ouders. Daarom wil Stichting Limena
het beste bieden: het beste na thuis. Thuis voel je je
veilig, thuis kun je eerlijk zijn, thuis is het gezellig.
Thuis zijn er ook mensen die je kunt vertrouwen en
is de sfeer goed. Limena betekent veilige haven. Dat
is waar Stichting Limena voor staat.
Stichting Limena heeft als doelstelling het huisvesten,
verzorgen en opvoeden van schipperskinderen. Op
drie locaties, in Krimpen aan den IJssel, Dordrecht en
Werkendam, wordt gewerkt aan het zo goed mogelijk
uitvoeren van deze missie. Op de internaten verblijven momenteel zo’n 285 kinderen in de leeftijd van
6 tot 19 jaar.

Krimpen aan den IJssel
Midden in Krimpen aan den IJssel staat het internaat
De Driemaster. Een prachtige plek voor een mooi
internaat. Alle belangrijke voorzieningen bevinden
zich op loopafstand. Internaat De Driemaster is een
veilige en rustige plek waar de kinderen ongestoord
kunnen opgroeien.
Er verblijven momenteel zo’n 90 kinderen op De Driemaster, verdeeld over verschillende leefgroepen. Op
maandag en dinsdag huisvest de Driemaster ook nog
het Zwanenmeer, een ligplaatsschool van het LOVK.

Dordrecht
Vlak naast de N3, in Dordrecht, staat locatie EbenHaëzer. Een mooi gebouw met een gerenoveerd interieur, een goed pedagogisch klimaat en een fijne sfeer
zorgen ervoor dat zo’n 130 kinderen een stabiele plek
hebben om op te groeien. Naast het hoofdgebouw
beschikt Eben-Haëzer ook nog over een aantal leef-

(foto Stichting Limena)

groepen in het centrum van Dordrecht, waaronder
een Begeleide Kamer Bewoning (BKB).

Werkendam
Daar waar de rivier de Merwede zich splitst in de
Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede, ligt het
dorp Werkendam. Generaties lang is Werkendam een
thuishaven voor binnenvaartschippers. Al meer dan
veertig jaar wil het christelijk internaat De Merwede
in Werkendam een veilige thuishaven zijn voor schipperskinderen. Zo’n 60 kinderen en jongeren wonen
op een van de verticale leefgroepen. Op vrijdag kunnen de kinderen, binnen de muren van de Merwede,
ligplaatschool ’t Zwaantje bezoeken.
Het opvoeden van de kinderen en jongeren wordt
gedaan vanuit een reformatorische context. Stichting

Limena vindt het cruciaal dat jongeren en kinderen
opgevoed worden vanuit het Woord van God. Op de
internaten wordt dit vormgegeven door een opvoeding vanuit christelijke waarden en normen, gegrond
op de Bijbel.
Voor een belangrijk deel is het internaat de basis waar
jongeren leren zich te bewegen in een veranderende
wereld en kennisnemen van Bijbelse waarden en
normen. Binnen deze visie staan een aantal waarden
centraal: koersvast, kindgericht, veilig, verantwoordelijk en leerbereid.
Voor Stichting Limena betekent dit dat er iedere dag
gewerkt wordt aan het halen van de missie: “Het beste
na thuis”.

www.limena.nl

Vuicon Engineering:
duurzaam, ambitieus
en dynamisch
STAND F201
Vuicon Engineering is een dynamisch en ambitieus
ingenieursbureau en actief in de maritieme en
offshore-industrie. Het bedrijf is opgericht in 2005
en heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerde nononsense en betrouwbare engineering partner.
“Ons team bestaat uit vakbekwame specialisten met
uiteenlopende expertise en kennis. Wij zijn in staat om
complexe projecten uit te voeren van conceptueel ontwerp tot detailtekening. Bovendien vervaardigen wij
constructies en installaties in onze eigen werkplaats.”

(foto Vuicon Engineering)

Onze waarden
Vuicon bestaat uit een team van ruim twintig gemotiveerde medewerkers met uiteenlopende expertise en
kennis die allemaal een passie delen voor uitdagende
projecten. “Onze scheepsarchitecten, werktuigbouwkundigen en industrieel ontwerpers voeren complexe

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

en langdurige projecten uit en zijn in staat
om op korte termijn ‘spoedeisende’ hulp te
bieden. We houden nooit op onszelf te verbeteren en uw projecten zullen profiteren
van onze proactieve manier van denken.”
Bij Vuicon draait alles om duidelijkheid,
integriteit en communicatie. “We kunnen snel inspelen op de wensen van onze
klanten. De beste praktische ontwerpen
en oplossingen komen tot stand in nauwe
samenwerking met onze opdrachtgevers.
Samen met onze productiefaciliteiten zijn
wij uw one-stop-shop voor engineering en
productie.”
“Wij behandelen onze klanten, medewerkers en partners met respect, integriteit en
verantwoordelijkheid. Met deze waarden
zijn we een duurzaam bedrijf geworden
met langdurige zakelijke relaties.”

Multidisciplinair
Vuicons multidisciplinaire team kan bijna
elke structurele of mechanische uitdaging aan. “Onze marine-ingenieurs houden zich ook bezig met de hydrostatica
en hydrodynamica. In onze PIAS SARCsoftware kunnen wij uw schip modelleren
en het stabiliteitsboek uitgeven.”
“Het toepassen van regels en voorschriften
van alle grote classificatiebureaus is onze
dagelijkse bezigheid. Verder voeren we
3D-scanning,
FEM-analyse,
certificering van uitwateringslijnen, metingen en
inspecties aan boord, algemene regelingen, veiligheidsplannen en nog veel meer
uit.”

www.vuicon.nl
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Opvoeden
vanuit de Bijbel Kindgericht
Het beste na thuis

Veilige haven

De Merwede - Werkendam

Goed pedagogisch klimaat

Internaten voor
schipperskinderen
Kijk voor alle informatie op:

www.limena.nl
Eben-Haëzer - Dordrecht

De Driemaster - Krimpen a/d IJssel

Uw specialist voor nautische apparatuur in de binnenvaart

Persoonlijke professionals in
accountancy, belasting- en
bedrijfsadviezen.
Gespecialiseerd in de binnenvaart.
STAND

D125

Voor een compleet nieuwbouwpakket kunt u bij ons
kiezen uit diverse merken
radars, piloten of andere
navigatie apparatur. Wij
verzorgen voor u de complete
installatie, inbedrijfstelling,
service en certificering. Wij
informeren u graag over de
mogelijkheden.

Is uw oude radar, piloot of
schotel aan vervanging toe?
Dan bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij komen graag,
geheel vrijblijvend, bij u aan
boord om de mogelijkheden
te bekijken.

Voor storingen of onderhoud
aan bijvoorbeeld uw radar,
piloot of andere navigatie
apparatuur? Onze monteurs
staan voor u klaar zodat u uw
reis snel weer kan vervolgen.

Bezoek ons op Maritieme Industry stand J130
Tel +31 24 711 0020
info@novionautic.nl
www.novionautic.nl

Oude haven 47
6511 XE Nijmegen

Scheepmakerij 360
3331 MC Zwijndrecht

Telefoon 078 - 625 6000
www.riegman-klaverdijk.nl
info@riegman-klaverdijk.nl
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Scheepsgroothandel Hoenderop over ProLan:

Eindelijk een
milieuvriendelijk
smeermiddel

De productenlijn
van ProLan bevat
verschillende
viscositeiten: Medium,
Heavy, Grease, Enduro
en Extreem. Hierdoor
kan het product worden
gespoten, gerold,
gekwast of ingewreven.
(foto ProLan)

STAND C112
Een smeermiddel, montagepasta en corrosieremmer
in één, dat de levensduur van apparatuur verlengt
en geen olievlekken veroorzaakt. Kan dat? Jazeker!
Het Nieuw-Zeelandse merk ProLan (afgeleid van
‘Professional Lanolin’) vond de oplossing in wolvet
van schapen.
Prolan is nog relatief onbekend in de Nederlandse
maritieme sector. De samenwerking met scheepsgroothandel Hoenderop moet daar verandering
in brengen. Het merk heeft de scheepvaart veel te
bieden, aangezien de lijst met toepassingen eindeloos
is, aldus Wim van den Oever van ProLan Benelux.
“Gebruikers ontdekken zelf steeds meer manieren om
ProLan in te zetten.”

Ook preventief
De productlijn van ProLan bestaat uit vijf soorten
producten. Hoewel de basis van de samenstelling
identiek is, zit het verschil in de viscositeit. Afhankelijk van deze viscositeit zijn de producten verkrijgbaar
in spuitbussen (zonder drijfgas), in literverpakkingen
en drums.
Van den Oever: “Met ProLan is ieder probleem te
verhelpen, maar het is ook uitermate geschikt om

preventief te gebruiken. Zeker op plekken waar voortdurend tegen de elementen wordt gevochten.”

Gezuiverd wolvet
Het hoofdingrediënt is lanoline: gezuiverd wolvet.
Een natuurproduct dat kan worden aangebracht op
alle soorten metalen, ferro en non-ferro.
“Het beschermt tegen UV-licht, dus rubber en kunststof ermee insmeren is een aanrader. Of breng het aan
op elektrische componenten, zoals stekkers en bedrading, om het binnendringen van zout en vocht tegen
te gaan en daarmee corrosie te voorkomen."
"De zwaardere kwaliteiten spoelen niet weg. Als
je meerdere lagen toepast, krijg je het er zelfs met
een hogedrukspuit met 170 Bar niet af. Daarnaast
beschermt het ook tegen roest, zuur, zout, loog en
chemicaliën”, legt Van den Oever uit.

Chemicaliënvrij
Nieuw is het product niet. Zo werd het al tijdens de
Tweede Wereldoorlog gebruikt. De Victorie-schepen
werden ermee geconserveerd. Wolvet werd toen gebruikt om corrosie tegen te gaan. Daarna werd wolvet
verdreven door chemicaliën.
Daar gaat volgens Van den Oever verandering in komen. “Nu hebben we nog de keuze, maar op termijn
wordt het gebruik van chemicaliën aan banden gelegd. En waarom zou je nog met smeermiddelen met
toxische eigenschappen willen werken, terwijl er een
(voedsel)veilig, aardolievrij natuurproduct met certificaten beschikbaar is?!”
Benieuwd naar de werking van ProLan? Bezoek
Hoenderop op stand C112 op de Maritime Industry
voor een demonstratie.

www.hoenderop.nl

OSO. sterk staaltje
vakmanschap.

+31(0)183 509 886
www.dwpumps.nl
+31(0)183 509 893
www.oso-bv.nl
+31(0)183 515 489
www.lct-bv.nl

Vierlinghstraat 49A 12
4251 LC Werkendam
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Samen op

Maritime Industry

De vakbeurs voor de maritieme sector
Ecclesia Sluyter en BCi samen bewust
en gerust vooruit op gebied van transport,
logistiek en maritieme verzekeringen
Per 1 januari 2022 hebben Ecclesia en BCi hun krachten gebundeld!
De overname past in de strategie van Ecclesia B.V. om dé Marine
Broker van de Benelux te worden. Samen zijn wij de specialist op
het gebied van transport, logistiek en maritieme verzekeringen.
Met deze samenwerking ontstaat er meer continuïteit voor onze
relaties en kunnen we de komende jaren samen bewust en gerust
vooruit. Deze samenwerking leidt tot meer kracht in capaciteit,
volume, deskundigheid en ondersteunende diensten waarmee we
een volgende stap vooruit kunnen zetten om onze relaties nog b
eter van dienst te kunnen zijn.
De afgelopen jaren zijn de maritieme- en transportbranche en
marktomstandigheden in een razend tempo veel veranderd,
waarbij de nodige uitdagingen en veranderingen zijn ontstaan.
Daardoor is deze stap niet alleen voor onze relaties maar ook
voor de branche zeer relevant. Capaciteit, volume, en een goed
functionerend netwerk zijn van groot belang en vragen continu
aandacht om onze relaties te ontzorgen en optimaal van dienst
te kunnen zijn.

Wij zien u graag!
17, 18 en 19 mei 2022
Stand K108

10 mei 2022

De actuele omstandigheden in de markt
bieden daarentegen juist vele kansen voor de
branche, omdat de gebundelde kennis en
capaciteit van Ecclesia Sluyter en BCi zich
gezamenlijk onderscheidt in de markt. Door
middel van maatwerk, inhoudelijk en volledig
advies passend bij uw profiel en vermogenspositie kunnen we u nog beter van dienst zijn.
Hiermee houdt u uw kosten stabiel en heeft u
meer zekerheid omtrent uw verzekerbaarheid
voor nu en in de toekomst, dus continuïteit
gewaarborgd!
Onze gezamenlijke doelstelling is om dé
Marine Broker in de Benelux te worden die
zich onderscheidt op gebied van
betrokkenheid, kwaliteit, waarbij we een
proactieve instelling, goede service en
persoonlijke aandacht aan onze klanten en
prospects bieden.
“We hoeven niet de grootste makelaar op dit
terrein te worden maar wel de beste makelaar
met een herkenbaar gezicht en persoonlijke
aandacht voor onze klanten. Dit stralen we
iedere dag uit en dat is mijns inziens waar de
behoefte ligt in de markt en bij partijen”,
aldus Frank van der Laan, directeur Marine
bij Ecclesia.
Bij ons kunt u korte lijnen in combinatie met
uitstekende producten, professionals bij u aan
tafel op kantoor verwachten. Een soepele en
efficiënte schadeafhandeling is de basis voor
een plezierige en profijtelijke samenwerking
met Ecclesia Sluyter en BCi.
Heeft u vragen of wenst een vrijblijvend
gesprek met één van onze specialisten op
gebied van Casco, P&I, Chartering, Aanbouw,
Sleepreizen, Transport & Logistiek,
Goederen/transport, Werk- en landmaterieel
etc., neem dan gerust contact met ons op via
frank.van.der.laan@ecclesia.nl of telefonisch
op 010 - 251 12 51.

Samen bewust en gerust vooruit
www.ecclesia.nl
www.bcinsurance.nl
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Take berth
at our quay
F131 on the
Maritime
Industry
visit reikon.nl
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24/7
service

REPAIR & OVERHAUL
The gearbox specialist with 50 years of experience.
24/7 service, skilled professionals for Reintjes,
Masson, Scana Volda, Renk, Mekanord, Twin Disc
and more.

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

bezoek ons
op stand

C121

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
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Allround specialist in
scheepselektrotechniek
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INSTALLATI
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stand E102

allaties.nl • T

078- 6311477

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

STAND A128

FKH ACCU’S

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

Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand F140 begrüßen zu dürfen.

Anaco is al vele jaren de vaste partner van klanten en scheepseigenaars
voor het vervoer van vloeistoffen via de binnenwateren.

ONZE
KRACHT?
Een klantgerichte organisatie en een gemotiveerd personeel staan borg
voor een brede expertise en een transparante communicatie.

ONZE
GARANTIE?
Anaco ontzorgt je als scheepseigenaar met de garantie van een prima
opvolging en een complete veiligheids- en administratieve ondersteuning.

ANACO.
Daarmee vaar je op zeker.

SCHEEP IN BIJ
STANDNUMMER

A105

Voor meer info, contacteer Anaco:
Ledeganckkaai 17/201 - B-2000 Antwerpen
+32 (0)3 500 95 35 - +31 (0)10 820 86 69
team@anaco.be - www.anaco.be
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Danfoss Drives zorgt voor vergroening
maritieme industrie STAND C102
Danfoss Drives ontwikkelt, produceert en levert voor onder andere
de maritieme sector frequentieregelaars en inverters voor AC-bus
of DC-bus-systemen. Met deze frequentieregelaars en inverters
is het mogelijk om de elektromotoren voor de voortstuwing en
boegschroef in toeren te regelen.

Daarnaast kan Danfoss zijn standaard regelaars
voorzien van andere software, waardoor ook andere
soorten van energieconversie uitgevoerd kunnen worden. Met dit concept is het mogelijk met standaard
hardware diverse toepassingen te maken. Door het
toepassen van specifieke software kan men diezelfde
regelaars gebruiken als bijvoorbeeld een zogenaamde
DC-DC-converter voor het laden en ontladen van batterijen of brandstofcellen. Met de Danfoss VACON
NXP Grid Converter is het mogelijk een DC- of ACspanning om te zetten naar een andere AC-spanning
voor bijvoorbeeld een boordnet voor het hotelbedrijf,
waarbij deze regeling zich gedraagt als een generator.
Verder zijn er toepassingen mogelijk zoals een DCGuard, een supersnelle (door klassebureaus goedgekeurde) DC-scheider, een generatorregeling die uit
een generatorwisselspanning een constante DC-spanning kan maken, een (wal)laderregeling om accu’s te
laden of een DC-bus van spanning te voorzien.

Ontwikkelen, simuleren en testen
Al deze toepassingen kunnen we in het Danfoss ADC
(Application Development Center) in Gorinchem uitgebreid ontwikkelen, simuleren (HIL-simulatie) en testen. Deze technieken zijn nodig bij het terugdringen
van het brandstofverbruik, het verbeteren van de efficiëntie en daarmee het behalen van de emissiedoelstellingen. Schepen zijn daarmee niet langer afhankelijk van hun dieselmotoren of een walaansluiting om

elektrische stroom op te wekken voor communicatie,
verlichting en andere apparatuur aan boord doordat
het schip door energieopslag in bijvoorbeeld accu’s
zelfvoorzienend is zonder uitstoot.

Ab Initio
Danfoss zet zich in voor een duurzame, concurreren
de toekomst voor de maritieme industrie. "Daarom
ondersteunen we bijvoorbeeld het duurzame en
innovatieve opleidingsschip Ab Initio van STC met
onze regelingen, en combineren we de AC-bus- en
DC-bus-technologie met elkaar." Zo worden de studenten straks opgeleid op basis van de laatste technieken en kunnen zij kennis maken met de energietransitie die momenteel gaande is. ‘Elektrisch’ wordt
steeds belangrijker in de binnenvaart.
Drives geleverd voor Ab Initio:
- Common AC-bus en Common DC-bus combinatie
met CMS filtering
- Danfoss VACON NXP Drive watergekoeld
microGrid 63kVA
- Danfoss VACON NXP Drive watergekoeld
200kW boegschroef
- Danfoss VACON NXP Drive watergekoeld
600kW voortstuwer
- Danfoss VACON NXP Drive luchtgekoeld
brake chopper unit
- Danfoss VACON NXP Drive watergekoeld
microGrid 375kVA
- Danfoss VACON NXP Drive watergekoeld
DC/DC omvormer accu’s 330kW
- Danfoss VACON NXP Drive luchtgekoeld
DC/DC omvormer waterstofcel 45kW
- Danfoss VACON NXP Drive watergekoeld
microGrid 90kVA

Business Development Manager Dick Kant tijdens de
afbouwceremonie van de Ab Initio op 31 maart.
(foto Danfoss Drives)

"We beschouwen de system integrator niet alleen als
onze klant, maar we zien de scheepsbouwer, en via
hem de eindklant, als onze gezámenlijke klant. We
denken tijdens het hele traject met hen mee en adviseren waar nodig. Enkele andere innovatieve projecten
waar we vanaf de start bij betrokken zijn: Noordzeekanaal-veren (NZK), ms Antonie, de Parsifal-tankers,
OceanDiva, Canaletto en Blue Amigo-waterbus."

Beurzen
- Maritime Industry, 17-19 mei, Gorinchem,
stand C102
- Electric & hybrid Marine World Expo, 21-23 juni,
RAI Amsterdam, stand 1166
“We zien u graag op een van deze beurzen. Of neem
contact met ons op voor een rondleiding door ons
Application Development Center.”
Meer informatie is ook te vinden op drives.danfoss.nl.

MARITIME INDUSTRY GORINCHEM
ONTMOET ONS OP STAND F127

ONTDEK ONZE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN:

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

•

WATERSTOF AAN BOORD

•

VERDUURZAMEN VAN SCHEPEN EN HET OPTIMALISEREN
VAN BRANDSTOFVERBRUIK

•

BALLAST WATER BEHANDELINGSSYSTEMEN INSTALLATIES
(OOK BESTAANDE SCHEPEN)

•

KOOIMAN MARINE DIAGNOSTICS

KOOIMAN MARINE GROUP | LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | (T) +31 (0)78 61 00 477
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Op zoek naar
accusystemen voor
elektrische of hybride
voortstuwing en
energieopslag?
Wij zijn jouw partner voor
mobiele-, off-grid- en
energieopslagsystemen.

Van productkeuze tot volledige systeem engineering.
Productadvies | Systeemadvies | Technisch schema | Systeeminstallatie | Systeemcheck & test | Certiﬁcering
Lemsteraak 6 | 2411 NC Bodegraven | 0172 - 650 737 | info@top.systems | www.top.systems

000150468 TL TSS adv-maritime-industrial-binnenvaartkrant-264x380mm.indd 1

28-04-2022 2:55 PM
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Nu verkrijgbaar
Cummins X15 / 373 – 447 kW
Cummins B4.5 / 89 – 147 kW

Nu verkrijgbaar
Scania DC13 / 253 – 401 kW
Scania DC16 / 401 – 518 kW

Wordt verwacht
• Cummins QSK38

Wordt verwacht
• Scania DC 16

Bel naar
0184 - 493 888
voor advies

Stage V voor de binnenvaart
Vergezeld door onze ervaring en kennis van de binnenvaartmarkt
bieden wij Stage V-motoren: een compacte, betrouwbare motor die
voldoet aan de allerlaatste – strengere – emissienormen.
Het complete EU Stage V gecertificeerde systeem is voorzien van een
uitlaatgassen-nabehandelings- en motormanagement-systeem, en daarmee uitermate geschikt voor toepassingen in de binnenvaart.

Official Cummins
en Scania dealers

220428_Beursadv-A5.indd 1

Levering complete
motoren en spare parts

Laat jo
uw
comple
te
adviesplaatje
uitsche
tsen bij
stand
F118!

24/7 Service
wereldwijd

28-04-2022 15:36
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Het roer gaat om

Transformatie in
de binnenvaart

Bestel
uw tickets
met code
2675
Evenementenhal Gorinchem

17, 18 & 19 mei 2022
@Maritime_EH

Maritime Industry

Maritime Industry Gorinchem

Maritimeindustry1

WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
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Polson blauw, dat past bij jou!
STAND A110
Het blauw van Polson is nu al jaren te vinden aan de Ketelweg in Papendrecht,
met een breed assortiment aan rubber en kunststof producten met ﬂexibele oplossingen en bewerkingen. Hoewel het assortiment al erg groot is, breidt Polson
dat elk jaar verder uit om beter aan de wensen van de klant te kunnen voldoen.
Polson bestaat al bijna zestig jaar en is
een toonaangevende leverancier op het
gebied van technische rubber en kunststof producten. De voorraad pakkingmaterialen, slangen, rubberprofielen en
pneumatische fenders biedt de mogelijkheid korte levertijden en een snelle,
flexibele service te bieden.
Polson biedt een zeer breed assortiment
aan producten dat nog steeds verder
uitbreidt en is daarnaast sterk in het
leveren van maatwerkproducten. Met
dank aan het omvangrijke machinepark
(CNC-snijmachines en stansmachines)
kan Polson snel en flexibel reageren.
Bij de maatwerkproducten begint het
vaak met een vraag, een conceptidee,

een tekening of een schets, waarbij één
van Polsons productspecialisten adviseert en samen met de klant de oplossing ontwikkelt. Of het nu gaat om
pakkingringen of flenzen, rubber profielen en fenders, celrubber keggen in
verschillende vormen (rond, halfrond,
en vierkant), kunststof producten,
Lloyds gekeurde siliconen balgen en
slangen, rubbermatten of grote fendersets voor bijvoorbeeld duwboten.

Rubber profielen
Voor rubber profielen biedt Polson
veel opties en snelle levertijden. De
keuze wordt almaar groter: D-profielen,
standaard en speciale uitvoeringen,

U-profielen, B-profielen, hoekprofielen,
profielen voor bescherming van muren
en randen, maar ook verschillende profielen voor reddingsboten. Ook hier is
maatwerk een optie. Op de nieuwe site
zijn al deze profielen te vinden. Op aanvraag stuurt Polson ook graag een brochure of proefmonster. “Of neem eventueel zelf een kijkje in het uitgebreide
magazijn. U bent altijd welkom.”

Pakkingen op maat
Polson is sterk in op maat gemaakte
pakkingen, zoals pakkingringen, flenzen, en afdichtingen volgens de tekening van de klant. Deze maatwerkpakkingen kunnen worden gemaakt uit
rubber, vezelplaat, kunststof, grafiet,
teflon of welk ander materiaal de klant
ook nodig heeft. Met de eigen CNCsnijmachines snijden en leveren ze elke
type pakking binnen korte tijd.

Rubber fenders

Kunststof
producten.
(foto’s Polson)

Keggen

Al velen jaren produceert Polson rubber
fenderprofielen in alle soorten en maten. Het bedrijf staat bekend als de
grootste voorraadhouder in Nederland.
Daardoor zijn ze in staat om snel rubber fenderprofielen en stootranden te
leveren volgens de wensen van de klant.
Polson kan ze op maat maken en desgewenst voorzien van gaten en schuine
kanten.

Afdichtingen

Naar wens
Voor alle kunststof producten, zowel
standaard als bewerkt, is Polson het
juiste adres: verschillende materialen,
diktes, lengtes, breedtes, bewerkingen
zoals gaten en bijvoorbeeld afschuiningen. “De klantwens staat hoog in het
vaandel en ook hierin zijn er mogelijkheden om u goed van dienst te kunnen
zijn.”

Pneumatische fenders
Ze zijn tegenwoordig niet te missen
op het terrein van Polson, de pneumatische fenders. Luchtgevulde fenders,
verkrijgbaar van klein tot groot en voorzien van bijvoorbeeld een bandennet
en kettingen. Met een grote voorraad
van deze opblaasbare fenders kan Polson ook deze producten snel leveren.
Opgeblazen en gebruiksklaar.
Kijk voor meer informatie op
www.polson.nl of bel
+31 (0)78 699 14 14.

GEEN
uitstoot

Geen uitstoot met Danfoss drives technologie
De verduurzaming in de maritieme industrie gaat op volle snelheid.
Danfoss ondersteunt de sector door standaard frequentieregelaars van nieuwe software te
voorzien om alle facetten van elektrische energieconversie uit te voeren.

Bezoek Danfoss op stand C.102 tijdens Maritime Industry 2022
Danfoss Drives, cs@danfoss.nl, Tel: +31(0)10 808 2222
www.danfoss.nl
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kwaliteit in pomp
oplossingen en service
17-19
2022

STAND J123

DESMI is een wereldwijde onderneming die gespecialiseerd is in
de ontwikkeling en productie van pompen. Een totaal oplosser
voor pompen en pompinstallaties aan boord van schepen
of het nu om een machinekamer-, ballast-, ruim-, lens- of een
dekwaspomp gaat DESMI kan altijd in de behoefte voorzien.
Ook voor uw Ballast Water Treatment Systeem hebben wij een
passende oplossing, met onze gecertificeerde installatie.
Onze service afdeling staat voor u klaar, wij repareren bij u
aan boord of in onze werkplaats. Naast onze DESMI pompen
verrichten wij ook service en reparatie aan alle andere merken
pompen.

STAND

J123

Persoonlijke coaching/counseling
MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY

Duurzaam
uitzicht
door
inzicht...
e coaching/counseling
PROVEN TECHNOLOGY

zicht
door
inzicht...
Duurzaam
uitzicht
door inzicht...
Persoonlijke coaching/counseling

Persoonlijke coaching/counseling

www.desmi.com /  +31 302610024 / desmibv@desmi.com

D
AN
T
S

1
5
I1

Duurzaam uitzicht door inzicht...
OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• Standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;

Persoonlijke
coaching/counseling
Persoonlijke
coaching/counseling
Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in
Dordrecht: Meer in balans met jezelf
komen door persoonlijke

Duurzaam
uitzicht
door
inzicht...
Duurzaam
uitzicht
door
inzicht...
coaching en counseling (m/v).

Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke

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

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

groepsverband maximaal 4 man ) die even afstand willen nemen en in
een unieke en fascinerende omgeving, antwoorden willen krijgen op
www.bertslurink.nl
Verdiepings- en relaxreizen - Persoonlijke coaching/counseling
- Psychosociale Therapie
individuele levensvraagstukken.
Datum in overleg.

coaching en counseling (m/v).

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met

Zuid-Spanje:
Voor
mannen
( 1 op 1u van
exclusieve
of in
veel aandacht
en zorg
en informeren
begin totverdiepingsreis
eind over de voortgang.
groepsverband maximaal 4 man ) die even afstand willen nemen en in
www.bertslurink.nl een unieke en fascinerende omgeving, antwoorden willen krijgen op
individuele levensvraagstukken. Datum in overleg.

Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke
coaching en counseling (m/v).
Verdiepings- en relaxreizen - Persoonlijke coaching/counseling - Psychosociale Therapie

• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

OFFERTE AANVRAGEN?

jke

Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte
Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in
groepsverband maximaal 4 man ) die even afstand willen nemen en in
een unieke en fascinerende omgeving, antwoorden willen krijgen op
Verdiepings- Datum
en relaxreizen
individuele levensvraagstukken.
in overleg.- Persoonlijke coaching/counseling - Psychosociale Therapie www.bertslurink.nl

Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in
Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke
Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in
Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke
coaching en counseling (m/v).
coaching en counseling (m/v).

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

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

Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)
Telefoon: +31(0) 475 58 04 88 E-mail: info@omruscheepsramen.com
Of kijk op www.omruscheepsramen.com

Maritime Industry Special

10 mei 2022

61

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

B132

FUEL LINES

AIR COOLERS

PLATE HEAT EXCHANGERS

SHELL & TUBE

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

Gespecialiseerd in scheepselektrotechniek met 20 jaar ervaring
in de binnenvaart, zeevaart en pleziervaart

Maritime Industry stand F102

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam • info@emsbv.nl • www.emsbv.nl
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ALS
DE
ONAFHANKELIJKE
ALSONAFHANKELIJKE
DE ONAFHANKELIJKE
ALS DE
BINNENVAART
EXPERT
BINNENVAART
EXPERT
BINNENVAART
EXPERT
VERZORGEN
WIJ
VERZORGEN WIJ ALLE
ALLE
VERZORGEN
WIJ ALLE
DOOR
DOORUUGEWENSTE
GEWENSTE
DOOR U GEWENSTE
EXPERTISEEXPERTISEWERKZAAMHEDEN
WERKZAAMHEDEN
EXPERTISEVANAATOT
TOT Z
VAN
WERKZAAMHEDEN

VAN A TOT Z
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Voor al uw:

Voor
Vooralaluw:
uw:

• Casco- en veiligheidsinspecties

• Casco- en veiligheidsinspecties

• Casco- en veiligheidsinspecties

Diktemetingen
•• Diktemetingen

•• Diktemetingen
Taxaties

• Taxaties

Taxaties
Schade-expertises
••• Schade-expertises

Schade-expertises
••• Bouwbegeleidingen
Bouwbegeleidingen

Bestevaer
Expertise
B.V.| Boelewerf
| Boelewerf 48
48 || 2987
2987•VE
Ridderkerk
(0)(0)
180180
855855
035035
Bouwbegeleidingen
Bestevaer
Expertise
B.V.
VE
Ridderkerk| +31
| +31
info@bestevaerbv.nl || www.bestevaerbv.nl
info@bestevaerbv.nl
www.bestevaerbv.nl

Bestevaer Expertise B.V. | Boelewerf 48 | 2987 VE Ridderkerk | +31 (0) 180 855 035
info@bestevaerbv.nl | www.bestevaerbv.nl
MA AK UW SCHIP HART VEILIG MET EEN AED

EEN HARTSTILSTAND

ook op uw schip kan het gebeuren
TIENTALLEN SCHEPEN GINGEN U VOOR !

HeartSine AED’s van Defibrion
De meest waterbestendige AED’s (IP56)
Geleverd met kast of wandbeugel
De laagste prijsgarantie

Wilt u meer weten?
NL: +31 50 311 60 85
BE: +32 37 47 00 79
www.defibrion.com

1189,excl BTW

Inclusief
wandbeugel
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Maritime Industry beurs
Stand H146

Bezoe
k ons
Mari
op
�me
Indus
t
ry
Stand
numm 2022
er
J153

Evenementenhal Gorinchem • 17 mei 2022 van 13:00 - 21:00
Franklinweg 2

•

18 mei 2022 van 13:00 - 21:00

4207 HZ Gorinchem

•

19 mei 2022 van 13:00 - 21:00

REINTJES Keerkoppelingen
De beste keuze voor Uw schip!
Al ruim 75 jaar verzorgt REINTJES Benelux vanuit Antwerpen de
verkoop en service van REINTJES tandwielkasten en keerkoppelingen
voor de Belgische en Nederlandse scheepvaart, voor visserij,
binnenvaart, luxe yachten, kustvaart en zeevaart.
REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2 | Unit F | 2030 Antwerpen
Tel +32 (0)3 541 92 33 | Fax +32 (0)3 541 02 12 | www.reintjes-gears.com

HET GEHELE NAVAL-TEAM
HEET JULLIE VAN HARTE WELKOM
VOOR EEN DRANKJE OP
STAND NUMMER H146
De Service die NAVAL Inland
Navigation levert is:
• Het transporteren van minerale oliën
en vloeibare chemicaliën van en naar
raffinaderijen en opslagplaatsen
• Het bunkeren van zeeschepen
• Het bijstaan van de scheepseigenaren in het optimaliseren van
veiligheidsaspecten aan boord van
hun schip
Als bevrachter komt NAVAL Inland
Navigation tussen bij het opmaken van
bevrachtingsovereenkomsten voor het
vervoeren van olieproducten over de
West-Europese binnenwateren gebruik
makend van dubbelwandige schepen die
de NAVAL-vloot rijk is. Ook het afsluiten
van vervoerscontracten behoort tot
onze core-business. Bovendien bieden
we bunkerschepen aan met activiteit
voornamelijk in Zeebrugge, Gent,
Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam.
We zijn enorm ambitieus, erg ondernemend en werken op basis van
volledige transparantie. Onze focus
ligt op de klant (zijnde oliemajors en
scheepseigenaren) en veiligheid/kwaliteit

in onze geleverde diensten, die wij
vertalen onder de term NAutic VALue
(NAVAL).
NAVAL differentieert en zal volop inzetten
op het trainen van bemanningen met
behulp van nieuwe technologische
oplossingen. Daarnaast ontwikkelt
NAVAL zich ook verder in de droge-lading
en containervaart, en heeft hiervoor een
uitgebreid nieuwbouwprogramma van
flexibele en innovatieve scheepsruimte
op stapel staan.
Bent u als klant of scheepseigenaar in
deze sectoren actief, kom ons zeker
op onze stand bezoeken, zodat we
kunnen spreken over mogelijkheden tot
samenwerking in deze activiteiten!
Naval Inland Navigation focust zich op
de noden van de klant. Gemotiveerde en
ervaren mensen staan in dit kader dag en
nacht voor u klaar.

THERMAL FLUID | HOT WATER | STEAM

We kijken ernaar uit u te mogen
ontmoeten op onze stand (H146) waar
we u graag te woord staan, om te
bekijken wat we ook voor u kunnen
betekenen.

WWW.NAVAL-BARGING.COM

T +31 78 68 234 04
www.heatmaster.nl
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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.

COMPRESSOREN BV

Amco Compressoren B.V. levert de
volgende producten en diensten:
Persluchtgereedschap, perslucht leidingsystemen
(aluminium leidingsystemen, kunststof leidingsystemen, leidingwerk),
compressor onderdelen, filters, drogers, drukvaten, ketels, pompen,
schroefcompressoren, startluchtcompressoren, blowers, stikstofinstallaties,
werkplaats inrichtingen. Onderhoud aan alle installaties.

STERK IN:
WERKLUCHT COMPRESSOREN
STARTLUCHT COMPRESSOREN
STIKSTOF INSTALLATIES

WWW.AMCO-COMPRESSOREN.NL

AMCO COMPRESSOREN BV
Dokwerkerstraat 2 • 2984 BJ Ridderkerk • Tel.: 078 682 01 23

10 mei 2022
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Hybride peilboot houdt de Waal op diepte
STAND E108
Martens en Van Oord heeft in september
2021 een hybride peilboot in gebruik
genomen. De aannemer in de grond-, wegen waterbouw zet het compacte aluminium
vaartuig vijf jaar lang in voor het peilen van
verschillende delen van de Waal.

Dat is onderdeel van het prestatie
contract Vaarwegen Oost-Nederland.
“In de zomer van 2020 kwam er een
tender van Rijkswaterstaat op de markt
voor het onderhoud, op diepte houden
en monitoren van een aantal vaarwegen
in Oost-Nederland, waaronder 100
kilometer op de Waal”, vertelt Robert
de Haas, materieel-engineer bij Martens
en Van Oord. “Om het gehele gebied
periodiek te kunnen monitoren, hebben wij de vaarwegen opgedeeld in
dagvakken. Voor het peilen maken we
gebruik van een geavanceerde peilboot.
Als specialist in grondwerken op het
land en onder water zijn we heel goed
bekend met deze techniek.”

Dubbele aandrijving
“De boot die we hier normaliter voor
gebruiken, was echter niet voldoende
beschikbaar om ook dit project in te
kunnen vullen. De ontwikkeling van
een nieuwe peilboot was daarom
gewenst. Omdat opdrachtgever Rijkswaterstaat niet alleen op de laagste prijs
beoordeelde, maar ook op kwaliteit en
duurzaamheid, hebben we dit moment
aangegrepen om een hybride peilboot
te ontwikkelen waarmee we alle peilwerk 100 procent elektrisch kunnen uitvoeren. Mede dankzij het accusysteem
van Top Systems kan onze nieuwe, hybride peilboot maar liefst een werkdag
lang de bodem van onze rivieren scannen én in kaart brengen.”
Een volledig elektrische peilboot was
nog mooier geweest, maar vanwege de
omvang van het werkgebied niet haalbaar, legt De Haas uit. “Hybride aandrijving was wel mogelijk. Op de Waal
hebben wij twee strategische ligplekken
gerealiseerd, vanaf waar we iedere dag
naar het juiste werkvak varen. Voor het
vervoer naar en van de werkvakken
maken we gebruik van een dieselmotor,
terwijl we in het vak zelf 100 procent
emissieloos varen. De dubbele aandrijving biedt grote voordelen in functionaliteit én veiligheid. De Waal is één
van de drukste rivieren van Nederland.
Daarom is het fijn om, wanneer één van
beide motoren onverhoopt in storing
valt, altijd de tweede motor als back-up
beschikbaar te hebben.”

Ergonomisch en compact
Martens en Van Oord kreeg de peil
opdracht van Rijkswaterstaat begin 2021
gegund. “Direct daarna hebben wij de
boot bij Stormer Workboats besteld.”
Deze Hoornse scheepswerf is gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van
aluminium werkboten tot circa 12
meter, inclusief de eventuele inpassing
van elektrische of hybride aandrijvingen.
“Speciaal voor dit project en conform
het Programma van Eisen hebben wij

Zowel qua performance/actieradius als snelheid voldoet de hybride peilboot, aldus
Robert de Haas van Martens en Van Oord. (foto Carel Kramer Fotografie)

een ergonomische en compacte
aluminium peilboot ontworpen van
9,50 meter lang, met voldoende technische ruimte voor de inpassing van een
dieselmotor, elektromotor en
bijbehorend accusysteem”, vertelt Erwin
Hilbrands, mede-eigenaar en architect bij Stormer Workboats. “Aan de
voorzijde van de boot hebben wij een
comfortabele cabine ingericht voor de
schipper en surveyors, die een uitstekende akoestiek én goed zicht rondom
garandeert. Aan de achterzijde van de
boot bevinden zich de motorruimte
en het dek. De dieselmotor en elektrische motor zijn door ons aangesloten
op één schroefassysteem. Onderdeks
hebben wij de brandstoftanks voor de
dieselmotor en het accusysteem voor de
elektrische aandrijving ingebouwd. Om
een perfecte inpassing van alle systemen
te borgen, hebben wij heel nauw met de
diverse leveranciers samengewerkt.”

Top Systems
De elektromotor is geleverd door Fischer
Panda. Het ontwerp, de engineering en
de levering van het energiesysteem werd
gegund aan Top Systems. “Direct nadat
wij de tender hadden gewonnen, zijn wij
op zoek gegaan naar de juiste ingrediënten om de peilboot te bouwen”, vertelt
De Haas. “Omdat er geen kant-en-klare
systeemoplossing voorhanden was,
hebben we actuele projecten én mogelijkheden in de mark verkend.”
“Een mooi referentieproject voor ons
waren de watertaxi’s in Rotterdam,
waarin ook energiesystemen van Top
Systems worden toegepast. Op bezoek
bij de bouwer van deze watertaxi’s –
Alumax Boats in Meppel – liepen we
sectorspecialist Norman Heins van Top
Systems tegen het lijf. In een persoonlijk gesprek heeft Norman de systemen
verder toegelicht. Bovendien heeft Top
Systems veel ervaring in deze sector.
Dat gaf ons voldoende vertrouwen om
dit traject met Top Systems, Stormer en
Fischer Panda op te zetten.”

Van a tot z betrokken
In nauw overleg met Stormer en Fischer
Panda heeft Top Systems het aantal en
type accu’s voor de hybride peilboot
bepaald en alle bijbehorende componenten geselecteerd. “Op basis hiervan
hebben wij de motor- en technische
ruimte verder uitgeëngineerd”, vertelt

Hilbrands. “De engineers van Top
Systems hebben technische schema’s
gemaakt en gedeeld van het complete
energiesysteem, inclusief bijbehorende
maatvoeringen. Ook waren zij gedurende het project als vraagbaak beschikbaar
voor onze monteurs, onder leiding van
hoofdmonteur Jeroen Slok.”
Norman Heins bezocht het project diverse malen om de inbouw en aansluitingen
van het systeem te controleren. “Nadat
de peilboot te water is gelaten, hebben
wij het accusysteem uitvoerig getest en
in bedrijf gesteld, waarna de garantie
periode is ingegaan”, vertelt hij. “Daarmee worden de veilige werking én lange
levensduur van het systeem geborgd.”

Energiesysteem
Voor de hybride peilboot heeft Top
Systems veertien MG LFP lithium-ionaccu’s van 7,2 kWh geleverd. In totaal
dus 100,8 kWh, vertelt Heins. “Het
systeem is dubbel uitgevoerd, waarmee
we voorkomen dat de peilboot stil kan
vallen bij problemen in het accupakket.
Elk accupakket beschikt over een eigen
Battery Management Systeem (BMS), dat
de aangesloten accu’s bestuurt,
beschermt en bewaakt tegen overladen,
overmatig ontladen, te hoge of te lage
temperaturen. Bovendien regelt dit
systeem het uitbalanceren van de accu
cellen. Alle systeemdata worden zichtbaar gemaakt op 2 MG Energy-monitors
in de technische ruimte én een Victron
Cerbo GX Touch 50 display in de cabine van de schipper.”
Het accupakket kan aan het eind van
elke werkdag worden opgeladen op één
van beide ligplekken. In plaats van een
standaard netaansluiting is gekozen
voor een 3-fase elektrisch vervoer-lader,
waardoor de peilboot in principe bij
elke EV-laadpaal geladen kan worden.
MG Energy Systems heeft, naast de levering van het accusysteem, gezorgd voor
de systeemintegratie. Hierdoor krijgt
de EV-lader exact door wanneer hij de
accu’s moet laden, hoe lang en hoeveel
stroom geleverd moet worden.
“In totaal zijn drie robuuste Powerfinnacculaders geïnstalleerd, waardoor het
accupakket met maximaal 9 kW geladen
kan worden”, aldus Heins. “Ook zijn
vier Victron BlueSolar-zonnepanelen
op het dak van de cabine gemonteerd.
Een Victron SmartSolar MPPT-zonne-

laadregelaar verzamelt de opgewekte
zonne-energie en zet deze om naar een
nominale spanning van 48 Volt voor de
omvormer en het accupakket.”

Ontwerpcondities
De hybride peilboot past uitstekend
binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van Martens en Van Oord, benadrukt De Haas. “We zetten hoog in op
brandstofbesparing, emissieverlaging en
hergebruik van materialen. Deels vanuit
een intrinsieke motivatie, maar ook omdat steeds meer opdrachtgevers hierom
vragen. Duurzaamheid speelt een steeds
grotere rol in de gunning van projecten,
waarop we op korte termijn ook ons
gravend, rijdend en baggermaterieel
zullen aanpassen.”
De hybride peilboot voldoet aan de
verwachtingen, vertelt hij. “Zeker in de
eerste weken heb ik nauw contact gehad
met de mensen aan boord, die zeer enthousiast zijn. Met name het bepalen
van de uitgangspunten in de engineeringsfase van dit project was niet
eenvoudig, mede omdat de Waal een
snelstromende rivier is. Op welke snelheid moeten we elektrisch varen om
onze werkzaamheden hier goed te kunnen uitvoeren? En hoe lang kunnen we
dan varen voordat de accu’s leeg zijn?
Het was een behoorlijke uitdaging om
dit goed in te richten. Zeker omdat we
op deze compacte boot niet onbeperkt
accu’s konden plaatsen.”
“Maar uiteindelijk zijn we heel dicht
bij de uitgangspunten van het ontwerp
gekomen. Zowel qua performance/actie
radius als snelheid. Elektrisch kunnen
we een snelheid van maximaal 12
kilometer per uur halen. Dat is voor het
peilen van de rivier voldoende.”
“Erg fijn aan het systeem van Top
Systems is dat we ons verbruik realtime
kunnen volgen en hierop kunnen anticiperen. Zo kan de schipper bijvoorbeeld iets gas terugnemen, wanneer de
accu’s te snel leeg dreigen te raken. Zo
kunnen we te allen tijde een 100 procent elektrische peildienst borgen.
Bovendien kan Top Systems bij vragen
of storingen op afstand meekijken in
het systeem, waardoor we ook op dit
vlak heel snel kunnen schakelen.”

www.top.systems
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Wij staan op
standnummer

A124

Straathof
ontrols

Joystick control
voor sleepen werkboten
Een unieke bediening
waarbij altijd één hand vrij is!
De Straathof Controls IQJ joystick biedt een subtiele besturing van
motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand!
0321 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl

www.straathofcontrols.nl
• Leverancier van ZF motorbedieningen •

PERFECT IN POMPEN
POMPEN, EJECTORS EN APPENDAGES
STANDNUMMER I126

Officieel Agent Benelux

Multi-functionele ejectors

Officieel importeur

Zelfaanzuigende vuilwater centrifugaalpompen

All Pumps Holland B.V. Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht . Tel +31 (0) 786414090 . info@allpumpsholland.nl . www.allpumpsholland.nl
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STAND F105

VERKOOP
INSTALLATIE
REPARATIE
SERVICE 24/7
HUMPHREE TRIM- & STABILISATIESYSTEMEN

Distributeur van:

Julianastraat 1, 3331 XG Zwijndrecht T +31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl www.dcsint.nl

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

Naval architecture
Mechanical engineering
Structural engineering
Inspections and consultancy

WELKOM OP
STAND F201

VUICON ENGINEERING B.V.
VUICON.NL

Fascinatio Boulevard 790
2909 VA Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 - 433 72 22
info@vuicon.nl

Building the future
• Installatie en plaatsing aan onze eigen
kade of bij werven en andere locaties
in Nederland, België, Duitsland,
Oostenrijk en Frankrijk
• Reparatie of noodoplossing ter plaatse
• Van laswerkzaamheden, hydrauliekwerkzaamheden, of bekabeling tot
navigatie- en communicatiemiddelen
en camera’s
• Innovatie van producten tot maatwerk
oplossingen
STAND H103.12

Meer informatie en contact: Beerens BV

Beatrixhaven 11
4251NK Werkendam
T +31 (0)183-508950
E verkoop@beerensbv.nl
I www.beerensbv.nl

Bezoek ook eens onze nieuwe website
of pagina op Facebook, Instagram en LinkedIn

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

w
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR












+ 3 1 ( 0 ) 18 0 5 14 6 4 4
w w w.boe gs chroeve n.nl

MARITIME INDUSTRY

17-18-19 mei

Bezoek Binnenvaartkrant
MEER WETEN?

Tot ziens op stand L104!

+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

binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl 010-4140060
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Mavo in de haven

Scheepsbenodigdheden voor Blue Renee

40 Mavoleerlingen van het Altena College uit Gemeente Altena waren in het kader
van hun ‘loopbaanoriëntatie’ op WERK-safari in de haven van Werkendam. In
carrouselvorm bezochten zij Hakkers, Van Wijk B.V. en Werkina Werkendam B.V.
De leerlingen maakten bij Hakkers kennis met water- en staalbouw, bij Van Wijk
met het ontwerp en maken van scheepsonderdelen. Bij Werkina gingen de jongens
en meiden aan de slag met een heuse elektrotechnische opdracht. Deze door WMI
georganiseerde kennismaking met de maritieme sector helpt de leerlingen een
weloverwogen proﬁelkeuze te maken. En wij hopen dat zij voor techniek kiezen!

Kieboom Werkendam B.V. is onze ‘hoﬂeverancier’ als het gaat om scheepsbenodigdheden. Kees Kieboom zorgde er met zijn team voor dat mts. Blue Renee
binnenkort met een complete uitrusting aan haar taak kan beginnen.

JC Straaltechniek: lood- en chromaatvrije
producten

Europe@Work breidt uit met WerkNu

Per 1 mei 2022 is het wettelijk verplicht dat verf en andere conserveringsproducten
vrij zijn van lood- en chromaathoudende pigmenten. Deze maatregel is
primair gericht op de bescherming van de gezondheid van medewerkers en
gebruikers, maar er zijn nog meer voordelen. Door het weglaten van lood
en chromaat ontstaat een groter kleurbereik omdat de kleuren zuiverder en
scherper aangemaakt kunnen worden. Shipcoat heeft onlangs zijn nieuwe
kleurmengsysteem bij JC Straaltechniek geplaatst waarmee alle RAL- en bijna alle
industriële kleuren volgens de nieuwste richtlijnen aangemaakt kunnen worden.

Blue Renee is een van de 40 tankers die de combinatie Concordia Damen /
CCM3 in Werkendam bouwt. De schepen gaan voor Shell varen onder regie
van Verenigde Tankrederij / Unilloyd.

WMI-lid Europe@Work heeft een meerderheidsbelang verworven in branchegenoot WerkNu. Europe@work is gespecialiseerd in het leveren van vakkundige en
gedreven technici voor de (maritieme) maakindustrie en breidt met WerkNu uit
naar de civieltechnische sector.
De nieuwe combinatie zet wekelijks circa 450 arbeidskrachten in bij een
uiteenlopende groep (technische) opdrachtgevers in de regio Midden- en ZuidNederland. WMI feliciteert Europe@work en WerkNu met deze mooie ontwikkeling!

7 scheepswerven
18 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











6 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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WWW.DUTCHPROPELLER.REPAIR

WWW.DUTCHPROPELLER.REPAIR

Administratie- en
advieskantoor
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ADMINIST

STAND J153
WWW.DUTCHPROPELLER.REPAIR

gabri.nl

ichtin
www.st

Lipsstraat 48, 5151 RP Drunen
Sales
+31(0) 653 353 746
24/7
+31(0) 416 224 169
Operations +31(0) 623 541 144
Email
info@dpr.repair
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WINDEX KLAPROOSTERS
iedere afmeting leverbaar

korte levertijden
ALLE SCHEEPSSCHROEVENREPARATIES IN ONZE WERKPLAATS ENmet
OP
LOCATIE WERELDWIJD, OOK VOOR ONDERWATER SERVICE EN INSPECTIE!

RGB:
BLUE: #15145f
ORANGE: #f37320
GOLD: #857e74

Lipsstraat 48, 5151 RP Drunen
CYMK
Sales
+31(0) 653 353 746
BLUE: 100.097.000.045
24/7
+31(0) 416 224 169
ORANGE: 000.068.100.000
GOLD: 025.025.033.037
Operations
+31(0) 623 541 144
Email
info@dpr.repair

PMS
BLUEL: 2748
ORANGE: 159
GOLD: 875

Uw specialist op het gebied van:
OVERDRUKUNITS

op klantspecificaties leverbaar

E: #15145f
NGE: #f37320
D: #857e74

CYMK
LOCATIE
WERELDWIJD,
BLUE: 100.097.000.045
ORANGE: 000.068.100.000
GOLD: 025.025.033.037

OOK

PMS
VOOR
ONDERWATER
BLUEL:
2748
ORANGE: 159
GOLD: 875

SERVICE EN INSPECTIE!

• Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties
• Machinekamer- en ruimventilatoren
• RVS volledig afsluitbare klaproosters

ALLE SCHEEPSSCHROEVENREPARATIES IN ONZE WERKPLAATS EN OP
LOCATIE WERELDWIJD, OOK VOOR ONDERWATER SERVICE EN INSPECTIE!

ALLE SCHEEPSSCHROEVENREPARATIES IN ONZE WERKPLAATS EN OP

• Airconditioning

WindeX Engineering bv

WINDEX VENTILATOREN
scheepsuitvoering

Houtschelf 5 • 3371 KB Hardinxveld-Giessendam
T: +31(0)184 611 322 • F: +31(0)184 611 403 • E: info@windex.net

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

27 en 28 september 2022
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.

‘’Vertrouwen in
de economie is in
deze tijd belangrijk’’

Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 27 september 2022 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 35,00 p.p.

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

Uw contactpersoon: Pim Groot Obbink
E-mail: pim.groot-obbink@messekalkar.de
Tel: +49 (0) 2824/910-149
Mob: +49 (0) 151/526 63 129
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OMRU Scheepsramen levert voor binnenschepen, werkboten en passagiersschepen

Hoogwaardige
aluminium ramen
én deuren
STAND I151

Scheepsramen én deuren
OMRU Scheepsramen is gevestigd in Echt, op slechts
een paar autominuten van binnenvaartcentrum
Maasbracht, tevens thuishaven van Yvo en Peggy de
Ruijter. Het bedrijf ligt op een groot bedrijventerrein
dat voor opdrachtgevers en leveranciers goed bereikbaar is door de directe ligging aan de A2 en A73. In
een aantal bij elkaar liggende bedrijfshallen vindt
de productie van de aluminium scheepsramen én
scheepsdeuren plaats.
Het grootste gedeelte is bestemd voor de Nederlandse
markt, maar ook in andere landen groeit de vraag
naar OMRU-producten. Daarom werkt OMRU in
België en Duitsland al een aantal jaren samen met
zijn vaste verkooppartners Bernaerts Scheepsherstellingen en Bootsfenster.com.

Kwaliteit gegarandeerd
De scheepsramen die OMRU produceert voldoen aan
de strenge kwaliteitsnorm ISO 3903. Dat betekent
dat ze voldoen aan alle wettelijke (technische) voor-

schriften. Kwaliteit en veiligheid hebben binnen het
bedrijf de allerhoogste prioriteit. Regelmatig worden
scheepsramen van OMRU geproduceerd en gemonteerd onder het toeziend oog van keuringsinstanties
zoals Bureau Veritas, Register Holland en Lloyds.

Vakmanschap
Die hoge kwaliteit zit niet alleen in de producten van
OMRU, maar ook in de organisatie erachter. Want
alleen een goed product zorgt nog niet voor de beste klantervaring. Het totale proces moet kloppen en
voor de opdrachtgever goed voelen. Om die reden
werkt OMRU uitsluitend met eigen vakspecialisten
die de OMRU-producten van a tot z kennen.
Wil je meer weten over OMRU Scheepramen
en de producten? Neem dan contact op met
Yvo de Ruijter: +31 (0)6 203 51 424.
Of kijk op www.omruscheepsramen.com.

mts Briljant
mts Briljant

mps Excellence
mps Excellence
Empress
Empress

mts Brinjal
mts Brinjal

mps Lady
mps Lady
Diletta
Diletta

mts Aloo
mts Aloo

BUILD
0 WE
WE BUILD
0
1 WITH PASSION..
1
8 WITH PASSION..
8

(foto OMRU Scheepsramen)

mps VistaSky
mps VistaSky

OMRU Scheepsramen is al meer dan vijftien jaar een
gevestigde naam in de wereld van de binnenvaart. Het
bedrijf dat wordt geleid door Yvo en Peggy de Ruijter
heeft zich gespecialiseerd in de productie, levering en
montage van aluminium scheepsramen en scheepsdeuren. Die productie vindt volledig in eigen huis
plaats in het Limburgse Echt, waar OMRU beschikt
over moderne faciliteiten. En natuurlijk over een
team van ervaren vakmensen.
Wie online actief is en regelmatig op Facebook of
LinkedIn zit, kan eigenlijk niet om OMRU Scheepsramen heen. Wekelijks worden er updates geplaatst
over de vele projecten die in de binnenvaart worden
gerealiseerd. De diversiteit aan opdrachten is groot.
Niet alleen binnenschippers vertrouwen op het vakmanschap van OMRU. Ook met een groot aantal (af-)
bouwers van motorschepen, tankers en werkboten is
in de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd.
Datzelfde geldt voor rederijen in de passagiersvaart.
Daarmee zijn ook de belangrijkste toepassings
gebieden van OMRU-producten genoemd: binnenschepen, passagiersschepen en werkboten. Die laatste
categorie is overigens erg breed en omvat onder andere duwboten, sleepboten, boten voor hulp- en reddingsdiensten, pontons en veren.

SEE YOU NEXT YEAR ON
SEE YOU NEXT
YEAR ON
MARITIME
INDUSTRY

MARITIME
INDUSTRY
17, 18 en 19
mei 2022
stand E137

TeamCo Shipyard BV · Bakkersdam 1a · 5256 PK Heusden · The Netherlands · T. +31 (0)416 665500 · www.teamcoshipyard.nl · info@teamcoshipyard.nl
TeamCo Shipyard BV · Bakkersdam 1a · 5256 PK Heusden · The Netherlands · T. +31 (0)416 665500 · www.teamcoshipyard.nl · info@teamcoshipyard.nl
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STANDNUMMER G137

Marine Power Drechtsteden B.V.

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

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

